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[Deel LXXV]
Inhoud van Deel LXXV.
AFSTAND, door H. VAN LOON
‘AL DEZE DINGEN ZIJN ZOO
MOEDE’, door ANNIE SALOMONS

Bladz.
52
14

AVONDROOD, I TOT X (einde van het 31, 123, 188, 253, 331
eerste gedeelte)
BEN IK DAN TOCH MISSCHIEN ZOO 138
ZIEK, door KAREL SANDERS
BETOOVERING, door J.J. VAN GEUNS 58
CRUCIFIGETUR, door JAN VELDMAN 422
DE BABY, door P. OTTEN

30

DE BADER, door ADOLF TER HAGHE

51

DE BRIEF, door JAN R. TH. CAMPERT

269

DE GOEDE HERDER, dramatische
schets in twee Bedrijven, door P.J.
RITTER Jr.

106

EEN NACHT, door JAN R. TH. CAMPERT 330
ENSOR (JAMES): ASPECTEN, door 73
KAREL VAN DE WOESTIJNE, met portret
en 8 andere illustraties
FANTIN LATOUR (DE BETEEKENIS 153
VAN) door A.M. HAMMACHER met 13
illustraties
FLORENTIJNSCHE BEELDHOUWERS 177
(TWEE), door J.S. WITSEN ELLAS, met
4 illustraties
FRANSCHE (MODERNE)
15, 314
SCHILDERKUNST, door W. JOS DE
GRUYTER, II Matisse en de Fauves, III
Twee Schilderessen, IV Het Cubisme en
Picasso, met 23 illustraties
GROOT GEBEUREN, door KEES VAN
DIJK

353

GROENENDAEL, door URB. VAN DE
VOORDE

398
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HET HUISLIJK DAK, door C.
TIELROOY-DE GRUYTER

355

KLEINE SONNETTEN, door J.J. VAN
GEUNS

306

KRONIEK

59, 139, 211, 283, 357, 427

LEVEN, door P. OTTEN

205

LUCAS, DE PATROON DER
SCHILDERS, door P.L. BROEKSMIT, I
met 7 illustraties

388

MADJAPAHIT, door JOHANNES
TIELROOY, met 7 illustraties

26

MEXICO (HERINNERING AAN), door 99
C. SERRURIER, met 3 illustraties
NEVELIGE HERFSTDAG IN HET
PARK VAN ‘SANS SOUCI’, door
JENNY MOLLINGER

210

ONBEZORGD, door C. TIELROOY-DE
GRUYTER

356

OUD-GERMAANSCHE KUNST, door 90
Dr. JAN ROMEIN, met 8 illustraties
POLET (JOHAN), DE
BEELDHOUWER, door KASPER
NIEHAUS, met 9 illustraties

369

PSYCHOLOGIE VAN DEN
241
ANTWERPENAAR, door EMM. DE BOM,
mrt 4 illustraties
SCHOTEN, door HERMANCE LÖHNIS

270

SPOLETO (EEN OUD UMBRISCH
170, 234
STADJE) door A.H. LUYDJENS, met 14
illustraties
STERREN, door ADOLF TER HAGHE

50

TANTE LOE, door P.H. VAN
MOERKERKEN

403

VETH (JAN) ALS CONTERFEITER, 1, 378
ALS SCHILDER EN ALS SCHRIJVER,
door W.J. STEENHOFF, met 18 illustraties
VERSPREID, door SIEGFRIED VAN
PRAAG

418

VERZEN, door ROEL HOUWINK

185
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VITRÉ (SCHETSEN IN) door K.
SLUYTERMAN, met 6 illustraties naar
teekeningen van den schrijver

308

VRIJ, door P. ROOSENBURG

206

WALCHEREN, door VAN DEN
EECKHOUT

351

WEERZIEN, door C. TIELROOY-DE
GRUYTER

252

WIEGMANS (DE), door J. SLAGTER,
met 9 illustraties

225, 297
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
241

BOM (EMM. DE)

PSYCHOLOGIE VAN DEN
ANTWERPENAAR

BROEKSMIT (P.L.)

LUCAS, DE PATROON DER 388
SCHILDERS

CAMPERT (JAN R. TH.) DE BRIEF

269

CAMPERT (JAN R. TH.) EEN NACHT

330

DIJK (KEES VAN)

353

GROOT GEBEUREN

EECKHOUT (VAN DEN) WALCHEREN

351

GEUNS (J.J. VAN)

BETOOVERING

58

GEUNS (J.J. VAN)

KLEINE SONNETTEN

306

GRUYTER (W. JOS DE) MODERNE FRANSCHE
SCHILDERKUNST, II, III,
IV, 15,

314

HAGHE (ADOLF TER)

DE BADER

51

HAGHE (ADOLF TER)

STERREN

50

HAMMACHER (A.M.)

DE BETEEKENIS VAN
FANTIN LATOUR

153

HOUWINK (ROEL)

VERZEN

185

LOON (H. VAN)

AFSTAND

52

LUYDJENS (A.H.)

EEN UMBRISCH STADJE,
SPOLETO 170,

234

LÖHNIS (HERMANCE) SCHOTEN

270

MOERKERKEN (P.H.
VAN)

TANTE LOE

403

MOLLINGER (JENNY)

NEVELIGE HERFSTDAG IN 210
HET PARK ‘SANS SOUCI’

NIEHAUS (KASPER)

DE BEELDHOUWER JOHAN 369
POLET

OTTEN (P.)

DE BABY

30

OTTEN (P.)

LEVEN

205

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

VERSPREID

418

ROMEIN (Dr. JAN)

OUD GERMAANSCHE
KUNST

90
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ROOSENBURG (P.)

VRIJ

206

RITTER (P.H. Jr)

DE GOEDE HERDER

106

SALOMONS (ANNIE)

‘AL DEZE DINGEN ZIJN ZOO 14
MOEDE’

SANDERS (KAREL)

BEN IK DAN TOCH

138

MISSCHIEN ZOO ZIEK

SLAGTER (J.)

DE WIEGMANS 225,

297

SERRURIER (C.)

HERINNERING AAN
MEXICO

99

SLUYTERMAN (K.)

SCHETSEN IN VITRÉ

308

STEENHOFF (W.)

JAN VETH, ALS
378
CONTERFEITER, SCHILDER
EN SCHRIJVER 1,

TIELROOY (C. DE
GRUYTER)

HET HUISELIJK DAK

355

TIELROOY (C. DE
GRUYTER)

ONBEZORGD

356

TIELROOY (C. DE
GRUYTER)

WEERZIEN

252

TIELROOY (JOHANNES) MADJAPAHIT

26

VELDMAN (JAN)

CRUCIFIGETUR

422

VOORDE (URB. VAN
DE)

GROENENDAEL

398

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

JAMES ENSOR: ASPECTEN 73

WITSEN ELIAS (J.S.)

TWEE FLORENTIJNSCHE
BEELDHOUWERS

177

ZERNIKE (ELISABETH) AVONDROOD 31, 123, 188, 331
253,
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Inhoud van de kroniek.

AMSTERDAMSCHE
KUNSTHANDEL-EXPOSITIES, door
H.F.W. JELTES, met 1 illustratie

Bladz.
436

BEELDHOUWWERKEN TE
WASSENAAR, door J.S

151

BOEKBESPREKING, door H.R., J.D.
W.,R.H.,R.W.P. Jr. en VAN DEN
EECKHOLT, met 1 illustratie

59, 139, 211, 283, 357, 427

BRAILOWSKI (LEONID EN RIMMA) 223
IN DE AMST. ATELIERS VOOR
BINNENHUISKUNST, door R.W.P. Jr
‘CHOICE’-GROEP (DE) BIJ D.G.
147
SANTEE LANDWEER, AMSTERDAM,
door R.W.P. Jr., met 1 illustratie
DOOYEWAARD (JACOB), door R.W.P. 66
Jr., met 2 illustraties
EYCK (WERKEN VAN CHARLES) IN 222
DE KUNSTZAAL VAN LIER, ROKIN,
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T.
GLASBESCHILDERING IN DEN
69
NIEUWEN RAADHUISVLEUGEL TE
AMSTERDAM, door V.D. E.
GREGOIRE (MUURSCHILDERINGEN 364
VAN JAN) IN HET
WILLEBRORDUS-PATRONAAT
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T., met
1 illustratie
HERWIJNEN (JAN VAN) IN DE
149
KUNSTZAAL VAN LIER, ROKIN,
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T., met
1 illustratie
HUSSEM (W.) IN DEN
295
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door J. ZWARTENDIJK
KONIJNENBURG (WILLEM VAN), 290
TWEE TENTOONSTELLINGEN, door
W.S. met 1 illustratie
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KUNSTENAARS (TWEE): ALBRECHT 361
DURER † 1528; FRANCESCO DE
GOYA † 1828, door R.W.P. Jr.
KVAPIL (WERKEN VAN CH.) EN
68
HENRI ASSELIN IN DEN
KUNSTHANDEL DEELMAN TE
AMSTERDAM, HET DEBUUT VAN
J.J. VOSKUIL, door A.E. V.D. T., met 2
illustraties
LACROIX (PIERRE) IN DE GALERIE 363
D'ART FRANÇAIS, door R.W.P. Jr., met
1 illustratie
MARIS (EEN THYS) NAAR ONS
LAND, door H.W.F. JELTES, met 1
illustratie

217

MAURITSHUIS (AANWINSTEN VAN 217
HET) door H.W.F. JELTES
NIJLAND (DIRK) door J.S., met 1
illustratie

436

PAVLOVA (ANNA) ALS DE ‘IDEALE’ 145
DANSERES, door VAN DEN EECKHOUT,
met portret
REES (OTTO VAN) IN DEN
KUNSTHANDEL DEELMAN,
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T.

367

RIJKSACADEMIE
(TENTOONSTELLING IN DE) door
H.F.W. JELTES

71

ST. LUCAS (VEREENIGING) door
R.W.P. Jr., met 2 illustraties

438

SPEENHOFF (CARICATUREN DOOR 146
J.H.) IN DE KUNSTZAAL MAK,
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties
STORM VAN 'S-GRAVENSANDE IN 367
DE KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN
HAAG, door W.S.
TAPIJTWEEFKUNST (MODERNE)
door J.S.

152

TER MEULEN EN VAN RHYNNEN
IN PULCHRI STUDIO, door W.S.

365

TOOROP (JAN) † 4 MAART 1928, door 289
R.W.P. Jr., met portret door M. DE KLERK
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UYTVANK (V.E. VAN) BIJ
KLEYKAMP, DEN HAAG, door J.S.,
met 1 illustratie

362

VELDE (H. VAN DE) BIJ KLEYKAMP, 220
DEN HAAG, door J.S., met 1 illustratie
WILLIGEN (SCHILDERIJEN,
219
AQUARELLEN EN TEEKENINGEN
VAN MEJ. C.A. VAN DER) IN DE
KUNSTZAAL MAK, AMSTERDAM,
door A.E. V.D. T., met 1 illustratie

Frontispice-prenten.

JAN VETH, PORTRET VAN JAC. VAN
LOOY
JAMES ENSOR, PORTRET DER
MARKIEZIN, 1911

Tegenover bladz.
1
73

H. FANTIN LATOUR, ZELFPORTRET OP 153
25-JARIGEN LEEFTIJD
PIET WIEGMAN, BLINDE, AQUAREL
1927

225

MATTHIEU WIEGMAN, ZIEKE
TREESJE, 1925

297

JOHAN POLET, GROEP VROUW EN
KIND

369

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

t.o. 1

JAN VETH.
PORTRET VAN JAC. VAN LOOY (LITHO).
(EIG. MEVR. A. VETH-DIRKS).
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Jan Veth als conterfeiter en als schilder,
door W. Steenhoff
HET is gebruikelijk beschouwingen over een kunstenaar en zijn werk op te fleuren
met mededeelingen over zijn persoonlijken handel en wandel in het leven, zooals
ook aan de reproducties van zijn voortbrengselen gemeenlijk zijn portret wordt
toegevoegd. Dat hoeft nog niet opgevat te worden als de tegemoetkoming aan een
ijdele nieuwsgierigheid - het is zeer natuurlijk, dat belangstellenden de zwevende
gedaante van den kunstenaar, die ze zich droomen, in zijn realiteit, als gewoon
mensch, voor oogen wenschen te hebben. Zoo laat het ons ook niet onverschillig,
wanneer we bij toevallige gelegenheid op de lijfelijke verschijning van iemand, die
ons uit zijn werken vertrouwd raakte, opmerkzaam worden gemaakt. En wanneer
daartoe gelegenheid is, zullen we niet nalaten hem dan verder gade te slaan om hem
in zijn persoonlijke eigenaardigheden nader te leeren kennen. Waarschijnlijk is daar
de zucht niet vreemd aan om in den boven de massa uitblinkenden mensch ons zelf
te herkennen, waarmee de waarheid dan bevestigd kan lijken (behalve, dat er voor
den ‘valet de chambre’ geen ‘grand homme’ is) dat er tusschen den kunstenaar en
den mensch in de getuigenis van zijn leven een onafscheidbaar verband bestaat.
Nu hebben die mededeelingen over het particuliere leven van iemand, die op
eenigerlei wijze vermaard of populair werd, vooral aantrekkelijkheid, wanneer ze
gegeven worden in den vorm van persoonlijke herinneringen, die echter doorgaands
gekleurd zijn naar de persoonlijke wederkeerige gezindheid, en dus van een
betrekkelijke betrouwbaarheid.
Persoonlijke herinneringen aan Veth heb ik echter maar weinig. Toen ik aan de
academie kwam, was hij daar reeds een paar jaar. In de groote schilderklas dus, waar
wij, uit onze pleisterklas, in het middaguur soms heen slopen om eens te kijken naar
wat door de hoogere scholieren met verf en kwast naar een levend model, op
levensgrootte, werd uitgericht. De naaktstudie van Veth was al gauw te herkennen
om den ernst waarvan ze getuigde, naast een degelijke kundigheid. Het was werk,
dat steek hield, knap, zonder speculatieve artistieke handigheden. Het boezemde
respect in en wekte naijver bij de pleister-klassers, eerder nog dan vurige bewondering.
Het zou al heel raar moeten loopen, als deze kweekeling niet reüsseeren zou!
Een enkele keer, als 't zoo trof op een bijeenkomst van de toen nog zeer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

2
jonge vereeniging St. Lucas, of wel bij 't uitgaan der academie, kwam ik met hem in
aanraking. Hij betoonde zich dan zeer toeschietelijk, of wat men noemt, joviaal in
den omgang. Met je oploopend een eindje, had hij nog al eens de gewoonte je onder
den arm te nemen, als om den inhoud van zijn betoog over eenig onderwerp beter
tot den kameraad te doen doordringen. Hij kon dan zeer geanimeerd praten gedecideerd in zijn meeningen - er was een benijdenswaardig-overredende (of ook
wel intimideerende) kracht in den vlotten gang van zijn woorden. En, al mocht ge
het soms niet heelemaal met hem eens zijn - en, al voeldet ge in dat geestdriftig
geredeneer, als een gemis, de afwezigheid van het minderredelijke, het blindehngsche,
van het zelf-vergeten jeugdig fanatisme, ge kwaamt toch onder den indruk van zijn
verstandige woorden en zijn stellige uitspraak en waart voldaan, als door een les in
welsprekendheid en gezond denken. Gelijk bij die studie op de schilderklas, kwaamt
ge nu tot erkenning der voortreffelijke verstandelijke eigen schappen, waarmee Veth
was aangelegd en die hem waarschijnlijk ook reeds op gymnasium of hoogere
burgerschool deden uitblinken. Ik heb echter nog andere herinneringen aan Veth uit
dien academietijd, die me van meer belang lijken om hier op te halen, wijl ze in
onmiddellijk verband zijn te brengen met zijn latere werkzaamheid als portretschilder.
Eens ontmoette ik hem op de kamer van een klasgenoot (een medeburger van hem
uit Dordrecht) bij welke gelegenheid hij even mijn kop - in profiel - krabbelde. Dan
denk ik aan de lesuurtjes bij Thym, dien beminnelijken professor met zijn altijd
smeulende geestdrift (ondanks de herhaaldelijk onhebbelijke gedragingen der
leerlingen, met hun plompe onverschilligheid voor alle aesthetica) waar ik Veth
menigmaal naar d'een of ander zag teekenen en zelfs herinner ik me een schetsje,
dat hij er maakte van haar, die later zijn vrouw zou worden. Dat is nu wel niets
buitengewoons - zoo krabbelden en schetsten we allen wel bij gelegenheid, maar het
opmerkelijke is, dat Veth het steeds in 't bijzonder gemunt had op de facie. Bovenal
echter staat me uit dien tijd nog voor den geest een studie van hem 's avonds op de
gemeenschappelijke naaktklasse, naar een italiaansch, mannelijk model, met een
jongen fieren kop, dien ik me nog kan vóórhalen. Zoo'n naakt van Veth was ook
altijd kundig en voorbeeldig op een vel ‘Ingres’ met conté geteekend, met geen lijntje
zonder de noodige verzorgheid.
't Was echter niet zoozeer om de bekwaamheid van den hoogere-klas-leerling, dat
die teekening me zoozeer aantrok, als wel om den kop afzonderlijk - om het volledig
portretje, dat hij ervan gemaakt had. Ik heb later bij Veth's conterfeitwerk herhaaldelijk
aan die teekening op de avondklas teruggedacht, als van voorspellende beteekenis.
Zijn bijzondere aanleg tot portretschilder was daaruit reeds onmiskenbaar en hij
is dat ook geworden met eere - zij het dan niet met volle
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glorie. Ik bedoel daarmee, dat Veth met zijn portretten - als schilderwerk, als kunst
- nooit overmatig een geestdriftigen bijval heeft ondervonden, waartegenover echter
staat, dat hij, als maar weinigen, genoot een onverdeelde, algemeene achting en
waardeering. Want hoe het zij, hij allereerst gold indertijd als de man van het portret
onder de schilders.
Na het bezoek der tentoonstelling in Dordt, trof het, dat ik een der meest
vooraanstaande jongeren van thans ontmoette, die me op wat ironischen toon vroeg,
of ik nu in de stemming was geraakt tot het schrijven van een enthousiast artikel. Hij
bedoelde daarmee natuurlijk, dat het onderwerp niet bijster animeerend was. Daar
gelaten of het zin heeft alleen over kunstuitingen te schrijven die aanleiding kunnen
geven tot hooggestemde loftuitingen, is daar ook te eerder het gevaar, dat er van de
noodige objectiviteit in het oordeel verloren zal gaan. Het is, in 't algemeen, beter,
redelijker-wijs de essentieele waarden te leeren kennen, of te doen inzien, dan met
enthousiaste bewoordingen de gemoederen tot bewondering op te hitsen. Overigens,
hoe dikwijls komt het niet voor, dat de gematigde, kalme waardeering constanter
blijkt dan de vurige vereering! De uitlating van bovenbedoelden schilder intusschen
is als een weerklank te verstaan van veler meening over het werk van Veth:
verdienstelijk in bijzondere mate, maar, waarvoor je toch niet gauw warm loopt! Er
zijn echter hoedanigheden en waarden, die minder opzichtig uitblinken, maar van
zoodanig positief gehalte zijn, dat ze den ernstig-toeziende niet alleen achting, maar
zelfs bewondering kunnen afdwingen.
Er is één eigenschap die alvast, buiten alle esthetische beoordeeling om, bij het
kunstbedrijf van Veth onloochenbaar aanwezig is, en een eigenschap van hooge
waarde, daar zij in alle omstandigheden menschelijke handelingen tot een veiligen
leiddraad kan - en moet - zijn, waardoor de daden de beteekenis krijgen van de
onbedriegelijke veruitwendiging eener persoonlijkheid. Het is de kostbare eigenschap
van het karakter. Reeds bij zijn eerste verschijnen in den tijd van het uitbundig
impressionnisme - en dien hij zelf in volle zielsdrift meevierde - gaf hij, door een
toen wel uitzonderlijke beheerschtheid in eigen uitingen, daarvan blijk. Hoe vurig
en strijdvaardig verdediger hij zich steeds toonde voor de stoutmoedigheden van een
verjongd kunstleven, hij liet daardoor zich niet uit d'eigen koers sturen en als zooveel
anderen zijn succes beproeven met een artistieken smokkelhandel. Zijn
kunstbeoefening, daarvan was hij zich stellig bewust, had alle avontuurlijke wegen
te mijden om strak gericht te blijven op het gestelde doel: gelijkenis-treffen. En dit
brengt mee bijzondere eischen van voorbereiding en andere voorwaarden bij de
schilderkunstige uitvoering, al zal hij mogelijk innerlijk begeerd hebben te zijn
aangelegd met nog andere gaven, die hem over het werk van machtiger rasschilders
zoo dikwijls zijn vervoering deed uiten. Die erkenning van hoogere eigenschappen
zou
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men bijv. kunnen lezen in zijn uitlating over Israëls, waarin hij den nadruk er op wil
gelegd hebben, dat ‘hij meer met intuïtie dan met bewuste wijsheid woekert’, terwijl
in hetzelfde artikel wat verder gezegd wordt: ‘en dit is het wat juist bij Israëls blijft
treffen, hoe hij zich altijd op bewonderenswaardige wijze van een zuiver mechanisch
kijken, zonder deelname van het gevoelsbesef, heeft weten vrij te houden.’ Doch,
mocht het al zijn, dat hier het verholen benijden van een temperamentvoller
schildersnatuur bij die anderen zich uitsprak, dan is het juist kenteekenend voor het
karakter van Veth, en voor de grondigheid van zijn streven, dat hij niet in ij delen
naijver pogingen deed zijn taktiek anders aan te leggen. Hij heeft overigens
genoegzaam besef van eigen talenten en weet ook op welke wijze hij daarmee het
voordeeligst te woekeren heeft. Hij had en onderhield steeds een gerechtvaardigd
gevoel van eigen-waarde en eigen vermogens. Wat hem dan al, in vergelijking met
anderen, ontbreekt aan intuïtie, aan wat we de goddelijke spontaniteit kunnen noemen,
het wordt hem ruimelijk vergoed aan intelligentie, aan vastberadenheid en een
zeldzaam concentratie-vermogen op de daad. Het geheele kunstbedrijf van Veth
wordt bestierd door het denkende bewustzijn. En daarom is zijn werk stevig
gefundeerd op een zakelijk en grondig inzicht der portretkunst, met een strenge
handhaving daarvan in de middelen der praktijk. Zijn bijzondere ingenomenheid met
de oud-nederlandsche en germaansche meesters van het portret uit de 16e eeuw, is
daaruit verstaanbaar. Schilderkunstige weligheden versmaadt hij in zoover ze met
de doelwerking van het conterfeiten, zooals hij dat principieel vóórstond, geen verband
houden.
De kortelings gehouden tentoonstellingen, op verschillende plaatsen, met werken
van 1884 af ongeveer tot aan '25, gaven te aanschouwen den zekeren en regelmatigen
ontwikkelingsgang van een bij uitstek doelbewust streven. Het portret van Albert
Verwey kon daarbij, naast enkele andere, tot uitgangspunt genomen worden. Het
was den debuteerenden portretschilder, na het verlaten der academie, zeker een
welkom motief. Op de plastische uitbeelding, door een kloeke penseelvoering, vol
in de verf, waartoe deze jonkmansfacie met zijn vleezige neus zich uitnemend leende,
heeft de schilder het bovenal toegelegd.
Wat hij zich had verworven aan kunde en aan ambachtelijke vaardigheid, werd
hier ten volle benut, maar tevens draagt dit portretstuk, hoe wakker ook uitgevoerd,
nog de teekenen van gekweekte technische stelselmatigheid. Buiten het kleine, gunstig
geslaagde portretje van Dittlinger, is van belang voor dien vroegeren tijd een
portretstuk der zusters van den schilder, waaruit kan blijken, dat Veth niet alleen op
de schilderklasse, maar ook in het museum ijverig en vruchtbaar studeerde. De
stelligheid van vormbepaling en het schilderen in strengen trant, doen hier dan
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JAN VETH.
PORTRET VAN ALBERT VERWEY.
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JAN VETH.
PORTRET VAN FRANK VAN DER GOES.
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in 't bijzonder een aandacht vermoeden voor Dirck Santvoort, een der meest
karaktervolle portretschilders uit de 17e eeuw. Een ander portret van een zijner zusters
toont echter weer een invloedwerking van Rembrandt, waarbij dan echter gezegd
kan worden, dat hij die levender onderging dan zoo menig leerling-navolger van den
meester, die uit het rembrandtieke kleurpotje sopte.
Het wakkere portretje van Aletrino, het levensgroote van Dr. van Deventer, kunnen
o.m. nog tot dien tijd gerekend worden, waarin hij niet alleen zijn aan de academie
gekweekte reëele kundigheden en stevige onderlegdheid ten beste gaf, maar zich, in
de vreugde van zelfstandighandelen, met de zekerheid van een welgeoefende hand
vrijelijk liet gaan. Daarna komt een kentering, of een zelfinkeer, gekenmerkt door
grooter bedachtzaamheid in de voordracht. Het portret van Frank van der Goes is als
een mijlpaal te nemen in den gang zijner ontwikkeling. (Het om den zelfden tijd
ontstane portret van Hein Boeken is als een onverwacht onbesuisde - schier
brooddronken - uitval van Veth te beschouwen, wellicht te verklaren als een poging
om zich van het academische geheel los te werken). Tot nu toe waren de modellen
gemeenlijk gesteld in het traditioneele licht van atelier of academieklas, waarnaar
ziens- en werkwijze van den schilder op conventioneele wijze wordt afgericht; ook
de portretschilder houdt zich daaraan, waarmee dan echter verschillende koppen een
gelijksoortigheid krijgen door effectwerking, een overeenkomstigheid, die de schilder
als 't ware reeds uit het hoofd kent. Blijkens dit portret echter zijn de inzichten van
Veth over het conterfeiten in zijn primaire beteekenis verder uitgerijpt, ging hij bij
zich zelf opmerken, dat een mensch ook wel onder andere belichtingsvoorwaarden
te zien is - zelfs beter, of verrassender gezien kan worden - dat, bijv. in het meer
verstrooide en verstilde kamerlicht hij niet, als in het atelier, aan zijn natuurlijke
omgeving, momenteel, ontrukt is.
De oplettendheid gaat zich dan scherper concentreeren op dat, wat het eigene is
van een persoonlijkheid, gelijk we het masker van iemands gelaat trachten te
doordringen bij een gedachtenwisseling over dingen, die ons ter harte gaan. Want
portretteeren moet wezen het zoeken naar innerlijk contact met hem, die poseert, of
wel een spieden in de schuilhoeken van ‘la vie secrète’ dat op ieders uiterlijk aanschijn
noodwendig de merkteekenen heeft gegroefd. Het is lezen in de ziel, maar ook lezen
met zielsaandacht. Er is een verschil tusschen de herkenbaarheid en de gelijkenis in
een portret - eveneens tusschen type en het specifiek-individueele. Voor ons gelijken
al de exemplaren van een ander ras - een Javaan of een Chinees - op elkaar, maar
onderling is bij hen onderscheidenlijk het individueele gekenmerkt. We zien echter
gewoonlijk niet verder dan op het eerste gezicht, dan de in 't oog vallende uiterlijkheid
- en met ons zooveel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

6
portretschilders! Uit den dagelijkschen omgang met menschen ervaren we intusschen
herhaaldelijk de oneindigheid van individueele merkteekenen als verrássend - wijl
onverwacht toch nog - in die uiterlijke herkenbaarheid. We beoefenen dan onbewust
psychologie, waartoe de portretschilder aangewezen is met bewustzijn en in de daad.
En deze eisch zal hem als eerste gesteld worden en werd bij Veth in zijn verdere
ontwikkeling in bewustheid voorop gezet. Overigens kan de on-traditioneele
belichtingswijze ook doen opmerken, dat de blik van een oog belangrijker is dan de
bouw van den kas waarin het door schaduwwerking verscholen ligt - daar de plastische
werkingen in dit nieuwe licht veranderen - en nog, dat er oneindig meer
verscheidenheid is aan kleurschakeeringen en toonwaarden dan de bekende. Dit
vordert een algeheele herziening van het palet, een verzaking van alle receptmatig
kleurgebruik en methodische verwerking der verven.
Zoo werd de persoonlijkheid van Frank van der Goes, gezeten op een stoel, gezien
in samenhang met de rustige omgeving van een tehuis, en het geheele portretstuk
dus geschilderd in het matte licht van een kamersfeer. Alles werd in dit schilderwerk
afgestemd op een egalen grijzen toonaard, die echter vol is, doorwemeld van
onbestemde kleurigheden. De kop staat vlak in dat kalme binnenkamersche licht,
zoodat de oogen in de kassen van alle schaduwen ontsluierd zijn - oogen die spréken
moeten. De schildering is nu veel schroomvalliger, tevens bedachtzamer; kariger,
maar tevens delicater toetsend, zijn de verven uitgestreken, om alle toonwaarden
tegen de aangrenzende fijn afgewogen te doen staan. Nog andere portretten uit dien
tijd toonen de onderneming van het nieuwe thema eener persoonsuitbeelding in de
stilte van een vertrouwde huiselijke omgeving, waarin de ademtocht zweeft van het
intieme. En dan denken we allereerst aan het portret van 's schilders vader -: ‘in zijn
binnenkamer’ als met nadruk wordt aangegeven. De oude heer leunt in zijn armstoel
achterover, zoodat de figuur zich eenigszins in het verkort vertoont; het gelaat, als
een flauwe glans-plek, dommelt weg in de schemering van de kamerdiepte. Dat
combineeren van een figuur met de omgeving - dat zijn oorzaak ook vindt in een
zich nader rekenschap-geven van de beteekenis van het fond - verleidt den schilder
soms tot het interieurgenre. Met minder gelukkige uitkomst dan. Het portretje van
den schrijvenden ouden heer in zijn studiecel, met uitzicht op een pacifiek landschap
in den trant der Primitieven, is om het piëteits-gevoel, dat daarin voor die vrome
meesters van het portret doorstraalt, te aanvaarden. Maar tot een mislukking leidde
die poging, om het portret in het kleed te steken van een schilderij, bij de beeltenis
van Israëls met de bizarre omgeving, waarin, zinspelend op het werk van den meester,
een visschersmeisje aan onze aandacht letterlijk wordt opgedrongen, en vooral ook
bij het werkelijk plomp ge-
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arrangeerde levensgroote portretstuk van een mijnheer en een dame, die gezeten zijn
voor een groot, openstaand venster en een wijdsch uitzicht op een landschap. Het
kan ons verbazen, dat Veth met zulke producten, bij al de beradenheid en zelfcritiek
die hem eigen waren, zijn doel voorbij schoot - dat hij dus, bij wijlen, naïf kon wezen,
gelijk bij zijn critische kunstbeschouwingen.... sentimenteel.
Tal van andere portretten zijn echter gevat in de omlijsting van het vergeestelijkt
intérieur, waar, in harmonische gebondenheid, schemerend huiskamerlicht en de
verschijning van den - dikwijls bezigen - mensch gezamenlijk tot een geheel zich
oplossen. We herinneren slechts aan de portretten van Dr. van Deventer, schrijvend;
Prof. Kern, 'n ruigen kop, gebogen over een dik boek; de burgemeester Vening
Meinesz, Prof. Loman en den schilder Lebret.
Het werken in dien gedempten toonaard is zeker vruchtbaar geweest voor Veth's
ontwikkeling, ook in zuiver schilderkunstigen zin. Hij won er mee verrijking van het
palet, dat eerst gezuiverd was van de gereedelijk toepasselijke kleuren en tinten,
volgens overgeleverde gebruiksaanwijzing. Zijn kleurgevoel werd er door verinnigd
en daarmee zijn waarneming, over 't algemeen, tot verscherping aangewakkerd. Een
voor dat ontwikkelingsproces zeer merkwaardig kleurexperiment is de kop van Dr.
Kuyper. Het is een zelfstandige proeve - zij het niet zonder invloed van een toen veld
winnende beweging in de schilderkunst uit den vreemde - in het analyseeren van
kleuren en kleurtjes, gelijk ze zich bij een effen getemperde belichting, verdeelen en
onderverdeelen, ondefinieerbaar, in schier eindelooze complicaties. Overigens blijft
de kleur van secondair gewicht, de neutrale toonaard van bemiddelende beteekenis.
Want in die gelijkmatige belichting is een kop in al zijn karakteristieke bijzonderheden
duidelijker waar te nemen. Ik kan het me indenken, dat Veth zelf, bij de belichting
van zijn modellen nog een wit laken ter zijde op eenigen afstand hing, om de
schaduwpartij en zooveel mogelijk te neutraliseeren. Want bij het doel, dat hij zich
stelt, eener volkomene concreetheid van uitdrukking, zoowel in het
individueel-kenmerken als in het plastisch weergeven, heeft alles wat waarneembaar
is, als wezenlijkheid, gelijke waarde. Zoo kwam Veth bij een portret als van Prof.
Moltzer (met de wat onwaarschijnlijk hoog geplaatste ooren!) in een schijnbaar
toonloos geheel, zoowel in de psychologische als de plastische uitdrukking, tot een
volledige verklaring. Maar toch, met zijn zin voor het positieve en den eisch, die hij
zich bij het portretteeren stelt, tot een uiterste definitie der zichtbare verschijnselen
en kenteekenen, dient hem nog 't meest de klare doch stille lichtschijn.
Het ligt ook in de lijn van Veth's rationalistische opvatting van het Portret, dat van
uit den broeierigen toonaard hij allengs weer meer overgaat tot
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verheldering van zijn palet. In een portret als van Dr. Delprat wordt het thema van
kleuranalyse weer opgenomen, maar nu onder andere voorwaarden dan bij dat van
Dr. Kuyper. Het gelaat, effen belicht, is gesteld tegen een gedempten blanken
achtergrond. Het voorhoofd glanst lichtend daar tegen uit; het verdere gedeelte van
het gelaat - het warme carnaat van vleeschtinten - gloort, doorrijpt van kleur, in
tegengesteldheid met het koele wit-grijze van het fond. De twee donkere oogbollen
- wakkere kijkers - krijgen hier, als brandpunten van het innerlijke leven in het kleurig
omhulsel, een verscherpt psychologische beteekenis. Dit portret in een der vele
treffende proeven van Veth's doordringende kijk op het wezen van een iemand, die
voor hem zit, en tegelijk een overtuigend staaltje van zijn doorzettingsvermogen.
Het is ook uit de hem, voor alles, aangeboren eigenschap van intelligente
scherplettendheid en mede overeenkomstig zijn hollandschen zin voor degelijkheid
en reëelheid, dat hij niet aflaat van het werk, vóór hij aan de beoogde volledigheid
is toegekomen. De uitvoerigheid is bij hem niet het uitpluizen van futiele
waarneembaarheden, maar te begrijpen als een met klem van redenen nader verklaren.
Met een schijn van waarheid, of een suggestieve werking, waarop zoovelen
speculeeren, kon hij geen genoegen nemen. Een portret in opzet van Veth, heeft het
karakter van het ongeacheveerde, het losgelatene, gelijk zelfs dat van Lieberman.
Het is naar zijn aard om het schilderwerk door te voeren tot een staat van
ongeschondenheid en complete duidelijkheid. Vandaar de eigenaardige techniek van
herhaaldelijk afschuren en glad puimen, waarna op de vaste gladde laag bedachtzaam
en beleidvol weer frissche verven worden aangestreken. In de schaduwpartijen wordt
het wezenlijke, het substantieele, evenzeer nagevorscht als in de lichtpartijen;
tegenstellingen zooveel mogelijk herleid tot neutrale verhoudingen. Het blootleggen
van het geheel individueele wezen ligt niet alleen in zijn doel maar ook - of liever
parallel daarmee - een uiterste klaarblijkelijkheid in de stofuitdrukking. De
doorzichtigheid van toon, die de schaduwpartijen zoo betooverend kan doen zijn,
als verdroomde werkelijkheid, kan Veth minder boeien, waar hij, bij zijn beginselvaste
opvatting van het portretteeren en zijn algemeene afkeer van het oppervlakkige, het
onbestemde, zich van alle kenschetsende bijzonderheden volkomen rekenschap wil
geven.
Intusschen bereikt hij met dat procédé van puimen en glad-schuren dikwijls een
rijpheid van kleur - ook een klankvolheid van toon - die de picturale waarden van
zijn schilderwerk een wel bestudeerd, maar tevens zeer eigen karakter geven. In het
portret van Mevr. B. - figuur van terzijde gezien met een zacht-groene bebloemde
tapisserie tot achtergrond - is het resultaat van zooveel toewijding en volhardende
inspanning op het doorwerken van de materie, een gaafheid en klaarte, als van ivoren
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schijn, die slechts geëvenaard kan lijken bij oude meesters van het portret als Matsys,
of Holbein. Dat Veth bij dit werk vooral (op paneel geschilderd - wat hier
kenteekenend is!) zich die geliefkoosde voorbeelden voor oogen hield, zelfs den
indruk maakt die ter zijde te willen streven, hoeft onze waardeering ervoor niet te
temperen. Overigens is de stelligheid van vormbeschrijving in een eveneens gaaf
lijnenstel, de gratie zelfs in de strakke en toch soepele teekening, ons hier borg voor
de overtuiging - en dus de betrekkelijke zelfstandigheid - waarmee dit stijlvol portret
is ten einde gevoerd.
De schilderwijze van Veth is een: ‘vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage’.
Het kan een ingewikkelde en geduldige arbeid lijken, eerder in een laboratorium dan
in een schildersatelier verricht. Doelbewustheid en redelijk bewustzijn hebben daarbij
ook weer de leiding. Het is een onvermoeibaar zoeken naar de juiste taktiek, het is
een kwestie van uithoudingsvermogen in het dóórzetten, innig samenhangend met
het einddoel: gelijkenis-treffen in absoluten en volledigen zin. En daarmee dwingt
hij ons tot nuchtere verkenning van het wezen der portretkunst en zelfs om ons daarbij
op het standpunt te plaatsen der eenvoudigen van geest, die portretteeren begrijpen
als een persoonsvoorstelling met mechanische nauwkeurigheid. Deze verlangen een
menschelijke facie, precies en als sprekend uitgeprent, en niet een schilderij waarbij
de maker het in den zin had, een portret te leveren. Ik bedoel hiermee natuurlijk niet
dat zoo'n leek daarmee de rechte man is tot juist beoordeelen en waardeeren - andere
uitgeschilderde, ópgemaakte portretten van minderwaardig allooi, zullen hem wellicht
evenzeer aanstaan en mogelijk nog meer aanlokken - 'k wil alleen maar zeggen, dat
Veth's werk uitnemend geschikt zou zijn tot aanschouwelijk voorbeeld, om die in
kunstaangelegenheden nog onmondigen een grondig en gezond begrip van
portretkunst bij te brengen. Laat me er aan toe voegen: indien hun esthetische
bevatting voor de kunst der Primitieven nog al te onontwikkeld is!
Het vermogen om een gelijkenis te treffen bezat Veth zeker op ongeevenaarde
wijs. Het heeft me bij zijn beredeneerd, nauwgezet en ook wel eens tot het pijnlijke
angstvallig werk, waarop herhaaldelijk is teruggekomen, wonderbaarlijk toegeschenen,
dat hij ‘er uit is kunnen komen’. Want ieder schilder weet hoe het minste kleurtje,
dat uit den toon valt, het geringste lijnzetje dat er naast is, een streep door de
opgemaakte rekening zal halen.
Dat gelijkenis treffen is hier niet te verwarren met een uiterlijke typeering, die
spiritueel kan zijn en de bedoelde persoon herkenbaar maakt. Het is bij Veth: een
persoonlijkheid zoo scherp in 't oog vatten met al zijn eigenaardigheden en uiterlijke
merkteekenen, tot hij, als door de huidtrillingen heen, tot het psychologisch wezen
is kunnen doordringen. En het gaat er
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dan om, uit die verwarrende menigvuldigheid van zichtbare merkteekenen, diegene
te kiezen en te onderstreepen, welke den enkeling, in zijn onderscheidbaarheid uit
gelijksoortigheden, naar voren brengen. Ik heb eens gehoord, dat Veth onder het
werk met den poseerende een gesprek wist te onderhouden, rustig en onafgebroken
- een eigenschap, voor hem teekenend, en die wel niet veel schilders met hem gemeen
zullen hebben. Het wil me ook voorkomen, dat Veth grootendeels uit het
rechtstreeksch verkeer met de menschen, die voor hem poseerden, zijn
gevolgtrekkingen heeft gemaakt bij hun zielkundige ontleding; van overeenkomstige
schrandere oplettendheid getuigen de beschrijvingen van personen, die hij in de
wereld ontmoette. Er is aan die karakteriseeringen (aangenaam leesbaar) een tintje
van bonhomie, een glimpje van de hoffelijkheid, die aan het burgerlijk verkeer decor
geeft en omgekeerd alweer, voel ik dezelfden geest van beminnelijke toenadering
tot de menschen, die hem hun conterfeitsel opdroegen. Hierop echter kan nu niet
verder worden ingegaan - het portretwerk van Veth zou dan in een ander licht weer
gesteld moeten worden, in verband met zijn wereldbeschouwing en algemeene (voor
een niet gering deel officieele) levenshouding. Constateeren we slechts dat, misschien
op 'n enkele uitzondering na, al deze menschen, individueel zoo goed van elkaar te
onderscheiden, gemeen hebben een onverstoorbaarheid, een zeker onschokbaar
zelfvertrouwen en evenwicht van den beschaafden en ordelijk voortlevenden burger,
wat in verband kan zijn te brengen met de opvatting van den schilder, die eveneens
als weinig anderen in het leven (of zijn particulier bestaan) tot evenwicht is geraakt
en dit, tot een zeker hoogtepunt gekomen in zijn levensbedrijf, zocht te bestendigen.
Het is niet willekeurig, of zonder zin, dat de voor te stellen personen in
verschillende houding - actief of passief - zijn voorgesteld. Er kunnen praktische
oorzaken zijn - want niet allen verkiezen het stil te zitten!
Er zijn echter grondiger redenen die den portretschilder-met-inzicht, doen beslissen
tot de keuze van een stand voor zijn model. Hij heeft er rekening mee te houden
onder welke omstandigheden een mensch zich 't meest in zijn element voelt, zich 't
natuurlijkst voordoet en dus het treffendst te karakteriseeren is. Buitendien ligt het
in bepaalde gevallen voor de hand de persoonlijkheid ex-officio voor te stellen. Prof.
Winkler, in zijn witten werkjas, is in gespannen aandacht gebogen over zijn
microscoop: beeld van activiteit als tegenstelling met den edelaardigen ethicus Prof.
Moltzer, die, zelfverzonken, met wijd geopende oogen in 't onbestemde voor zich
uitstaart. Daar is de burgervader Vening Meinesz in de raadzaal, waar zooveel ernstige
dingen onder zijn gewichtige leiding worden afgehandeld; dan, in minder officieele
plunje, verdiept in zijn werk de schrijvende Allard Pierson, of nog Prof. Kern, die
als vraatzuchtig naar kennis, met zijn neus haast ligt op het zware foliant. Men ziet,
het zijn meestal
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figuren uit de wereld van geleerden, naast nog zooveel anderen uit die van bankiers
of handeldrijvenden. Daar zijn er echter ook uit een kring van menschen, die Veth
nader stonden, waarmee hij familiaarder omging: de kunstenaars. Daaronder zijn
vooral aan te duiden de pittige teekening van Breitner in profiel en niet minder de
uitbeelding van Jacobus van Looy, rechtuit in het gelaat gezien, en de pijp in den
mond, met een monterheid en royaalheid van doen uitgevoerd, die voor Veth
ongewoon is. Nog denk ik bij het zwart-en-wit werk in 't bijzonder aan zijn, ietwat
schertsende, karakteriseering van den stok-dooven, glurenden Gabriël en weer anders
aan den ouden Beets, in wiens verlepte facie de donkere oogen gloeien als nog
brandende kooltjes in een hoopje asch. Het teeken- en grafisch werk van Veth wordt
wel eens milder beoordeeld dan het geschilderde. Is echter die taxatie heelemaal
redelijk? Zijn welgeoefende en kundige hand van teekenen kon zich daar vrijer en
lustiger laten gaan, gelijk bij de voortreffelijke teekening van pachter Krebhiel met
den - als omsluitend hoofddeksel zoo juist geteekenden - breeden flambardhoed op.
Deze tentoonstellingen zullen er echter wel toe bijgedragen hebben koelzinnigen
tot niet alleen rechtvaardiger, maar ook warmer waardeering te brengen der kunst
van Veth. Van den anderen kant is het echter ook noodig, bij de erkenning van de
ongemeene deugdelijke kwaliteiten, de oogen kritisch geopend te houden om, zooal
niet de feilen, dan toch de betrekkelijkheid der waarde daarvan te zien. Want niet
zonder reden wekt het werk van Veth menigmaal een gevoel van onbevredigdheid.
Men zou de schildering van Veth sappiger kunnen wenschen, de voordracht leniger
en eleganter, de uitvoering in 't algemeen, wat men noemt: magistraler - een eisch,
die bij het grondkarakter van dit werk echter misplaatst is. Dat er hoedanigheden van
smaak of distinctie te zeer afwezig zijn en evenzeer het werk van picturale weeligheid
verstoken, is mede een kortzichtige uitspraak. In vorm-, als in kleurduiding zijn er
dikwijls delicaatheden, fijne keuringen - een teeder uitspreiden van brooze tinten die achter dit werk van wijs overleg en bezonkenheid toch ook van een stille, innerlijke
bewogenheid blijk geven. En ook wel kan, wanneer het onderwerp en toe ligt, Veth
in soepele buiging zijn lijnen trekken en een andermaal - al is het zeldzaam - heeft
hij een gratie in de voordracht, een teederheid in modeleerend schilderen, wanneer
het er om gaat het verscholen jongvrouwelijke uit de schoone en gave rondingen van
het gelaat te ontraadselen. Het gevoel van niet-geheele bevredigdheid wordt hier niet
veroorzaakt door vaagheid in het werk, nog minder door oppervlakkigheid, maar
integendeel door een zekere overcompleetheid, een overmaat van nadrukkelijkheid.
De grootheid, die door den eenvoud gekenmerkt wordt, voelt men er te zeer afwezig.
Nader bezien komt het hierop neer, dat de kardinale en onvolprezen deugden soms
verkeeren in hun tegendeel. Als weinigen
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kon Veth zich verdiepen in zijn onderwerp - maar onwillekeurig gaan we wel eens
opmerken voor ons zelf, dat men ook zoover in verdieping kan wegzinken, dat het
tenslotte moeielijk is weer naar de oppervlakte op te stijgen, om nieuwe ademtocht
te scheppen uit de ruimte. Door de straffe technische doorwerking wordt de
gedegenheid van het kleurwezen wel eens te zwaar of te log; de materie is als 't ware
over-verwerkt, waardoor de kleur ontzenuwd raakt, van een onaangenaam korreligen
aard wordt. De teekening kan bij het streven naar volstrektheid van vormbepaling
en plastische uitbeelding, wel eens klem raken in de verbinding van exactheid en
generaliseering. Een schrijvende hand, ook in de actie zeer nauwlettend bestudeerd,
zit wel eens aan den arm vast, als een mechanisch bewegend werktuig. Menigmaal
is een kop onberispelijk van teekening, constructief in alle opzichten verantwoord,
het beenige en het vleezige is er overtuigend in aangewezen door een
straf-naturalistische stofuitdrukking en toch nog stuit men er op de afwezigheid van
dat vanzelfsprekende, van die minder nawijsbare teekenen, volgens welke een
organische samenstelling van zelf, 't een uit het ander voortkomend, tot een
onafscheidelijk geheel is uitgegroeid. Ik bedoel, dat zoo'n kop in zijn verschillende
deelen uiteen te nemen zou zijn en daarna weer samengevoegd kan worden.
Ik wensch met deze op- of aanmerkingen geenszins aan de kwaliteiten van Veth's
schilderbedrijf te kort te doen - ik zou ook nog kunnen wijzen op zijn eenzijdigheid
en de voor hem eenigszins naïve proeven, op ander terrein dan het conterfeiten. Want
de landschapjes en buurtjes, die hij schilderde, gaan zeker niet boven het
braaf-middelmatige uit. Waar we echter te waardeeren en te prijzen vinden, hebben
we ook te trachten ons daarvan grondig rekenschap te geven en waar er in bepaalde
gevallen, als hier, nog al eens ónderschat wordt, hebben wij ons te hoeden voor
óverschatting. Bij de hierboven gemaakte aanmerkingen (die geen grieven zijn)
hadden we kunnen spreken van ‘les défauts des qualités’, maar dan dient er ook
nagegaan te worden van welken aard, of welk gewicht, de kwaliteiten zijn. En zoo
komen we in laatste instantie voor de vraag, hoe hoog het werk van Veth, als kunst,
moet worden aangeslagen. Ik heb reeds herhaaldelijk er den nadruk op gelegd, dat
intelligentie en scherplettendheid, (te vergelijken misschien met de schranderheid
van den determineerenden natuurvorscher) eerder dan intuïtie, de hoofdleiding hebben
bij het kunstbedrijf van Veth. Daaruit kan ook verklaard worden, dat men voor een
werk van hem aanstonds geneigd is er over te praten, te redeneeren en niet zwijgend
er voor stil te staan, gelijk het elders wel gebeurt, bij uitingen, die niet overréden,
maar overrompelen. Zoo zou ook op te merken zijn, uit innerlijke ervaring, dat bij
de eene categorie van kunstuitingen men eerder geneigd is te denken aan het werk
uit menschenhanden, dan bij een andere - als tegenstelling bijv.: v.d. Helst Rembrandt,
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in het tegenwoordige: Veth - van Gogh. Een zelfstandig werkende kracht is in het
kunstbedrijf van Veth onmiskenbaar - maar oorspronkelijkheid is er slechts in
betrekkelijke mate.
Een eclecticus is hij wel te noemen en als we zijn kunst willen bestempelen: met
intellectueel, hebben we daarbij het onderscheid in 't oog te houden met het killer
cerebrale, gelijk ook een eclecticus nog anders en beter is dan een compilator. De
eerste is iemand, die uit verschillende kunststelsels en kunstwijzen overneemt wat
hem als het uitgelezene voorkomt en wat hij dan zelfstandig in eigen werk vruchtbaar
weet te benutten. Maar daarbij zij voorondersteld - als bij Veth - dat hij niet alleen
met verstandelijke vermogens, maar tevens als kunstgevoelige zich aan die
kunstvormen weet aan te passen - die hij dus vermag òm te scheppen. De tweede de compilator - echter is een handig en geslepen nadoener, die van verschillende
zijden wat leent om zijn naäperij te camoufleeren. Veth als vakman met zijn uiterste
en ingenieuse technische verzorging is als een handwerkman, die verliefd is op zijn
materiaal, dat hij schaaft, veilt en polijst tot het aan den staat van perfectie, waarin
hij het wenscht, is toegekomen. Zoo'n handwerksman kan door de liefdevolle
verdieptheid in zijn werk uit het materiaal zelf, soms verrassingen beleven, die den
geest over hem doen komen.
We hebben ons hier bepaald tot den conterfeiter en den schilder in Jan Veth. Als
figuur in het openbare kunstleven, is hij echter ook van andere kanten te zien. Hij is
zeker niet compleet geteekend als zijn activiteit buiten het portretschilderen
onaangeroerd blijft, omdat hij in de hoedanigheid van schrijver en pleitbezorger voor
kunstaangelegenheden van aanzienlijke beteekenis en veel invloed is geweest. Ik
stel me daarom voor in een volgend artikel de karakteriseering te completeeren.
Stellen we voorloopig vast, dat een wonderlijk onderscheid valt op te merken tusschen
den pen- en den penseelvoerder, die haast het karakter aanneemt van een
tegenstrijdigheid, maar waartusschen - nader bekeken - toch een verband valt te
leggen.
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‘Al deze dingen zijn zoo moede,’
door Annie Salomons.
Dit is de weemoed van vervulde wenschen,
Dat zij ons eenzaam met ons zelve laten.
Wij jagen voort langs leege zielestraten,
Maar tevergeefs - er valt niets meer te wenschen.
Wij spanden alles op ons sterk begeeren,
Maar als de werklijkheid dan is gekomen,
Staan wij verbijsterd van ons eigen droomen
En weten niet, hoe nu ons hart te keeren.
Want hunkring blijft de grondslag van ons wezen,
Een reikende onrust, die ons verder zweept.
Gezegend, wie in waarheid iets ontbreekt,
Hij kan nog hopen eenmaal te genezen.
Maar wien het gulle leven alles gaf,
Méér dan zijn zwakke handen kunnen dragen,
Hij gaat beschaamd door de overrijke dagen;
Wat valt hem nog te zoeken of te vragen,
Wien trof het lot met zulk een zoete straf?
O hart, dat slechts om te veel heil kunt klagen,
Waar vindt gij vrede, dan in 't vredig graf....
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Moderne Fransche schilderkunst,
door W. Jos. de Gruyter
II. Matisse en de Fauves. (Vervolg).
IN nauw verband met Matisse staat de meer serene Marquet - een belangrijker figuur
dan Manguin. Zóó begaafd is Marquet en zóó nauw aan Matisse verwant, dat zij
vroeger in één adem werden genoemd en op gelijke hoogte gesteld. Men moet
inderdaad een getraind oog bezitten om hunne werken te onderscheiden soms. Maar
Marquet is beperkter, is oppervlakkiger. Bij alle verbluffende handigheid boeit hij
minder dan Matisse: hij peilde niet zoo diep, was minder zelf-critisch. Er is een
te-veel aan journalistiek in zijn fijnzinnige, rake, sprankelende en met agile hand
neergeschreven reisbeschrijvingen. (Want als reisbeschrijvingen doen deze welhaast
stenographisch-genoteerde straat-tafreeltjes, bootscènes, en landschappen aan, die
echter steeds te zuiver-schilderkunstig gerealiseerd zijn om ooit tot het illustratieve
te vervallen.) Zijn toets is vloeiend en pittig. De kleur klaar en levendig - méér
levendig dan levend. Het geheel charmeerend, in voldoende mate belangrijk, maar
toch zelden overrompelend. Het hoogste, waartoe hij in staat is, schijnt hij bij
uitzondering en bij toeval te bereiken: nml. dáár, waar hij tegen grootere moeilijkheden
te kampen heeft, waar het hem minder gemakkelijk afgaat - waar hij bijv. een nieuw
gegeven attaqueert. Bovenal is hij beschaafd, een man van beschaving, een
Franschman! Een fijnzinnige, maar zijn sensibiliteit wordt gedragen door een voldoend
robuuste levenskennis - het blijft echter een sensibiliteit meer van toets dan van vizie.
Om dezen kunstenaar te waardeeren, moet men hem juist n i e t stellen naast Matisse;
want wat bij Matisse als gevaar wordt gevoeld - het gemis aan blijvende soliditeit,
aan eeuwigheids-openbaring - het wordt bij Marquet een kenmerkend zwak. Maar
plaats hem temidden der overige Fauves, en hij zal voor weinigen onderdoen.*)
‘Faire du Poussin sur nature’, deze uitspraak van den schilder, die classiek wilde
worden ‘door de natuur, d.w.z. door de sensatie’ - deze zeker classiek-geworden
uitspraak van Cézanne is wel levensmotto geweest voor zoowel Girieud als voor den
meer belangrijken Emile Othon Friesz (geboren te Havre 1879). Ik zag van
laatstgenoemde meer slechte dan goede uitingen te Parijs - waardoor ik een zeker
vóóroordeel misschien te boven moet komen, - waardoor deze kunstenaar mij
overschat dunkt.

*) Het heeft geen zin op het werk van alle deze schilders uitvoerig in te gaan. Van Manguin
dient echter terloops gezegd te worden, dat hij zich - evenals Jean Puy - een frappant colorist
getoond heeft, dus dat men hem een groot onrecht zou aandoen door hem uitsluitend te
beoordeelen naar zijn latere prestaties.
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In zijn beste, vooral v r o e g e r e uitingen zijn classicisme en impressionisme op
verwonderlijke wijze vereenigd. Friesz onderscheidt zich van de overige Fauves
doordat hij sterker reageert tegen ‘la médiocrité de l'émotion directe’; doordat hij
zich minder laat drijven op en meeslepen door het sentiment; doordat hij dit sentiment,
dit vlietend sensualisme dus, verheffen wil tot de sfeer van het
gecontroleerd-constructieve, tot een organisch verkregen totaliteit, tot een
vibreerend-beheerschte vlakvulling, tot een levend-ornamenteele decoratie, waarin
elk detail, als een haast spelenderwijze aangebrachte, levende, trillende, rythmische
arabesk, meewerkt de totaal-impressie te versterken. Zijn kracht ligt dan ook in zijn
veel-omvattend c o m p o s i t i o n e e l - v e r m o g e n : het hier gereproduceerde werk
‘Zomer (Cassis)’ moge dit ten duidelijkste bewijzen. Dit compositioneel-vermogen
is echter alleen in anti-academischen-, anti-schematischen zin te begrijpen. De
compositie is hier niet ‘de basis van het schilderij’: zij is als 't ware de
rythmisch-continueerende harteklop van het kunstwerk zelve. - Friesz leerde, behalve
van Cézanne, ook ongetwijfeld een en ander van Matisse; maar kwam allengs tot
een zeer eigene en eigenaardige kunstsoort: men zou het een monumentaal
impressionisme kunnen noemen. Hij zoekt dus, evenals bijv. Luc Albert Moreau,
een zeker evenwicht tusschen het directe brute sensationalisme van de Fauves en het
te cerebrale en steriele getheoretiseer waaraan de Doctrinairen zich schuldig zullen
maken; in dit midden vond hij allereerst een liefde voor het métier en toonde zich
van den beginne af aan een rasschilder, hetgeen niet gezegd kan worden van den
niettemin ten onrechte vaak verguisden Maurice Denis, die langs te
litterair-symbolieken weg tot een anderssoortig monumentaal evenwicht geraken
wou en eenmaal als grootere leider dan Matisse werd gehuldigd.
Een onverwacht en verbazing-wekkend verschijnsel tusschen de overige Fauves
is de romantische en katholieke figuur van Georges Rouault. Toch behoorde ook hij
tusschen de jaren 1904-7 definitief tot de groep van Vlaminck en Derain, Othon
Friesz en Matisse. In het excessieve en ongereserveerde, het veelal
o n v e r a n t w o o r d e l i j k e zich-uit-storten is hij wel geheel en al ‘Fauve’: maar
overigens toont dit pathetischopstandig gebaar van den ‘grooten Aanklager, die
tegelijkertijd verdedigt’, wel weinig overeenkomst met de strooming van zijn
tijdgenooten en van hun voorganger Cézanne. Want waar deze strooming zich keerde
tegen alle litteraire of dramatische tendenz in descriptieven zin, viert Rouault zijn
duister romantisme ongebreideld uit, en speelt het motief, het verhalend onderwerp
in zijn werk wel degelijk een belangrijke rol, ook al domineert de subjectivistische
synthese, ook al kan men weleens moeilijk onderscheid maken tusschen zijn
Christussen en zijn clowns, zijn badende naakten en publieke vrouwen. In belangrijke
uitingen is hij
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hartstochtelijk, soms tragisch, soms visionnair - in zijn minste uitingen is hij verward
en chaotisch en verslapt zijn ‘mysticisme’ tot een dronkemans-sensationaliteit; zijn
kleur, waarin een somber rood en een diep-transparant blauw domineeren, wordt dan
troebel. Men moet zich de namen van (den jeugdigen) Cézanne, van Delacroix en
Daumier te binnen roepen, om te realiseeren, dat deze schilder geen ongepermitteerde
verrassing of algeheele gril is in het schilderkunstig Frankrijk: dit land, waar de strijd
er in den regel eene is van classieke vormelijkheid of vrijere, maar even beschaafde,
sensibiliteit - van Ingres òf Corot. Ook Frankrijk echter heeft zijn Hugo en zijn Rodin
voortgebracht, ook Frankrijk kent de broeiend-verborgen diepten en extatische
verheffingen van de Romantiek. En mochten wij dit vergeten, mochten wij Rouault
eerder voor Spanjaard of Duitscher aanzien, ook de naam van den eenigszins
expressionistisch-modernen Dufresne herinnert ons eraan, dat de romantische tendenz
zich nog in het tegenwoordige Frankrijk doet gelden. Men mag de
dramatisch-decoratieve composities, de gedurfde en onstuimige verbeeldingen in
een diep en gloedvol kleurengamma, van de laatstgenoemde, apart staande
persoonlijkheid vooral niet over het hoofd zien. Ook hier boeit allereerst een
stoutmoedige, dikwijls overmoedige expressiviteit.
In scherp contrast met Rouault is Raoul Dufy, die ‘de zonnezijde der verschijningen
ziet, zooals Rouault de nachtzijde.’ In zijn boekje over ‘die Französische Malerei
der Gegenwart’ gaat Tietze voort te zeggen: ‘sein Auge ist lichtgebadet und befeuert
den Farbentaumel der Landschaften und der Szenen, die er malt; eine starke dekorative
Begabung, die sich in vielen Arbeiten für das Kunstgewerbe breit und gesund erprobt
hat, hält die Farbenorgie in Zaum, die wie ein Funkenregen niedergeht’.
Oorspronkelijk illustrator, kenmerkt hij zich ook zijn schilderkunst door een sterk
illustratief vermogen: een expressionistisch illustrator zou men hem kunnen noemen.
Aan zijn levenslust, beweeglijk maar niet bewogen, paart zich een sterke phantasie;
de kleur, glanzend en positief, is weinig verdiept of vergeestelijkt. Het meest frappeert
nog het rake neerschrijven van humoristisch-getinte details. Samenvattend: een
frissche geest, een begenadigd talent, uitmuntend vooral in zijn spontane, schetsmatige
aquarellen, waarvan men niet een t e groote hoeveelheid tegelijkertijd te slikken
moet krijgen.
Heel wat belangrijker dan Dufy is Maurice de Vlaminck: een der eerste en meest
typeerende Fauves. Deze rossig-blonde reus, in den beginne allereerst door Van
Gogh bevrijd, zou het liefst buiten alle cultuur staan, zijn pijpje rooken en zoo weinig
mogelijk nadenken over leven en kunst. Evenals Van Gogh in zijn Brabantschen tijd
een boer wilde zijn, en niet méér dan boer, schijnt Vlaminck er op uit een ‘bonhomme’
te zijn: ‘un bonhomme tout rond, tout simple, qui plante sa toile ici, là, parce
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que l'endroit lui plaît, qui peint selon son coeur, avec des coups de reins.... “et puis
ça va!”’*) - Museums haat hij, de doctrinairen verfoeit hij, cultuur en cubisme zijn
de oorzaak van alle levensmisères. ‘Ik schilder met mijn hart, alle wetenschap geeft
me kiespijn.’†)
Vlaminck is inderdaad een zeer opvliegende en snel reageerende, een zeer
i m p r e s s i o n a b e l e natuur... maar hij is met dat al geen ‘impressionist.’ Hij was
daarvoor te zeer een kind van zijn tijd. Dat zijn landschappen sterker gebouwd zouden
zijn dan die der impressionisten - ik betwijfel het. Maar wèl domineert ook hier weer
het synthetisch subjectivisme, het geprononceerd-persoonlijk element a l s p r i m a i r e
f a c t o r . En het spreekt zich uit in een moeilijk te definiëeren inéénsmelting van het
onheilspellend-driftige en het weemoedig-teedere, in het oogenblikkelijke, dat toch
meditatief kan zijn. Zijn gevaar is het gevaar van 't ongeremde zich-laten-gaan: deze
zoo enthousiaste persoonlijkheid schijnt inderdaad weleens ‘op hol’ te gaan. Ook al
boeit hij niet door het meesleepend sensualisme van den robuust-romantischen de
Segonsac, ook al verrast hij niet door het indringend realisme van den tegelijkertijd
fijnzinnigen en violenten Maurice Utrillo, Vlaminck bezit zijn eigene, vurige charme
en stroomende vitaliteit. Even productief als Utrillo, schijnt hij als deze een àl te
groote handigheid ontwikkeld te hebben in het fabriceeren van een landschap of
bloemstuk-à-la-Vlaminck - Utrillo produceerde ‘ad nauseam’
Montmartre's-à-la-Utrillo’ -; het werd m.a.w. een recept; en het heeft hem
vermoedelijk veel hoofdbreken gekost er zich ook maar ten deele aan te ontworstelen.
Uit deze te groote productiviteit, alsook uit de ietwat bliksemende haastigheden van
zijn opgewonden schilderwijze, zou men een gemis aan eerbied voor of overgave
aan de natuur kunnen concludeeren - ten onrechte, naar ik meen. En deze meening
wordt versterkt, wanneer men dit werk stelt naast dat van Osterlind: een jongere
begaafdheid, ondenkbaar in zijn tegenwoordige phase zonder het voorbeeld van
Vlaminck, en wiens uitingen vergelijkenderwijze frappeeren door een meer
verbrokkeld tegen-de-dingen-aankijken. Want daargelaten dat Vlaminck een gaver,
rijper meesterschap over het instrument bezit, vereenzelvigt hij zich ook meer met
de dingen: er is diepere vertrouwdheid, en inniger teederheid soms. Verrukkelijk
vooral is zijn kleur, hetzij in de brillante bloemstukken, hetzij in de glibberige,
dramatisch belichte visschen, hetzij in de landschappen, verlaten soms en
melancholiek, met de grijzende wolkenbouwsels, met de rijkgevariëerde groenen en
de gloeiende donkerten van roode daken, met op den voorgrond het snelle, vlietende
water.... er is altijd vaart in dit werk! Op zijn minst bezit het een te gemakkelijk-bereikt
effect; op zijn best verkrijgt het iets visionnairs, iets

*) André Salmon in ‘l'Art Vivant’ (Jan. '26).
†) Aangehaald uit ‘Art Work’ (Jan.-Maart, '26).
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tegelijkertijd ontstellend en intiem - gelijk een vertrouwd landschap dat bij weerlicht
uit een raam werd gezien. Voor Vlaminck is het schilderen een ‘d'r op of d'r onder’:
hij schildert als in een roes - ik zei reeds dat hij geen goede maatjes met de
doctrinairen is - en gebruikt daarbij het paletmes, dat veel toevalligs met zich brengt.
Ik stel me voor, dat hij knarsetandend schildert, in afwachting of het ‘iets of niets’
wordt: maar hij is nu eenmaal een te begaafd en vanzelfsprekend schilder, dan dat
het ooit ganschelijk ‘niets’ zou worden! Tenslotte dien ik hier te vermelden, dat
Vlaminck de eerste was om negerplastiek te verzamelen en in zijn atelier te plaatsen:
zonder verdere bijbedoelingen, maar eenvoudig omdat hij er plezier aan beleefde.
En dit, in het kort, is zijn onomwonden houding tegenover alle ‘belle peinture’.
Hiermede heb ik de voornaamste Fauves besproken, al noem ik nog, naast de reeds
vermelde namen van Puy, Manguin, Girieud en den meer gedegen, voortreffelijken
Flandrin, die van Delaunay, Chabaud, Laprade. Mochten de voorafgaande
karakteriseeringen aandoen als een eenigszins druk verhaal van vele woorden, men
houde de behandelde schilders hier mede voor aansprakelijk. Zij zijn belangrijk,
maar de verscheidenheid hunner schakeeringen is zeer onrustig. Allen - behalve
misschien Marquet - zochten zij boven het impressionisme uit te stijgen door een
i n n e r l i j k e o r d e te zoeken; eenmaal gevonden, handhaafden zij deze veelal met
een verwoede eenzijdigheid. Niets was hun heiliger dan de centrale pool, de innerlijke
kern hunner persoonlijkheid. Dit individualisme, dit anarchisme, bevatte de kiemen
van bandeloosheid en verenging, van een zich-blindstaren op het eigen zieleleven
en een zich-uitputten van het emotioneele leven, als onvermijdelijk gevaar. Alvorens
de groote cubistische reactie te bespreken - dit meer onbewuste dan bewuste zoeken
naar een b o v e n - p e r s o o n l i j k e o r d e - en om de breuk tusschen Fauves en
Cubisten te onderstreepen, wil ik hier ruimte laten voor de introductie van twee
vrouwelijke kunstenaressen, met name Marie Laurencin en Suzanne Valadon.

III. Twee schilderessen.
Bespreken wij eerst M a r i e L a u r e n c i n (geb. te Parijs, 1885), daar deze bekorende
maar niet belangrijke figuur zich geheel aansluit bij de Fauves. Een subtiele en
begaafde kunstenares, ongetwijfeld, die stellig iets r e p r e s e n t e e r t - hetgeen meer
is tenslotte dan men van een overigens zuiverder schilderes als bijv. Coba Ritsema
hier te lande zeggen kan. Doch de te enge en weinig verdiepte wereld, die zij
vertegenwoordigt, is er eene van speelsch phantastische artificiali-
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teit bij onvoldoende kern van wezenlijke verbeelding; is er eene van
wulpsch-zinnelijke verfijning bij onvoldoenden grond van verborgen
hartstochtelijkheid. Men behoeft deze te geparfumeerde wereld slechts met die van
Watteau, of ook Fragonard, te vergelijken, om te gevoelen hoe bloedeloos, hoe futiel,
hoe onmachtig zij is bij alle fijnzinnige, geraffineerde, soms ook perverse charme.
Daarbij repeteert zij zich te voortdurend in haar werk, hetgeen hier eer op geestelijke
armoede, althans beperktheid, dan op innerlijke concentratie duidt. Zulk een kunst
- typisch ‘bourgeois’, typische uiting van een ziek en moe geslacht - kan mij slechts
boeien, wanneer ik, hoe dan ook, achter deze wereld van zang en spel en dans kan
voelen een voldoende robuuste, zij het dan gewetenlooze, levensdrift, of een door
smart gelouterde levensbiecht.
En een enkele maal openbaart ook Marie Laurencin een dieperen weemoed, als
een laatste zucht naar solieder levenswaarden, den weemoed van het
bloeien-en-vergaan, den weemoed van aller dingen vervluchtigende kortstondigheid.
(Een weemoed zonder bevrijding, dus machteloos). Het werk wordt dan, hoewel in
onvoldoende mate nog verantwoord, van een eigene, bizarre bekoring. De vleiende,
vloeiende, gedistingeerde kleur wordt dan beteekenisvol. Hare zinnelijkheid, als een
zoet-druppelend gif, verkrijgt dan zijn speciale en vreemde aantrekkelijkheid door
een belangelooze, welhaast zuiver-psychische voordracht. Zij verhoudt zich dan tot
S u z a n n e Va l a d o n als een blanke orchidee tot een stralende zonnebloem; in
den regel is de verhouding te zeer eene van het kasplantje tot den eik. Men begrijpe
mij goed: ik verlang niet dat zij m a n n e l i j k e r zou schilderen! Ik verlang slechts
dat zij waarachtig v r o u w e l i j k e r zou schilderen, d.w.z. met inniger overgave,
met toegewijder aandacht. Ik mis hier de o n g e w e t e n gratie van het liefdevolle;
ik mis hier den dwang der noodzaak of de verijling van een metaphysische
gestemdheid; ik mis hier, tenslotte, d e t r a g i e k van het décadente. Ik mis hier
liefde, maar óók haat, maar óók verbittering, maar óók cynisme - als bij den vicieuzen
Lautrec, den modieuzen van Dongen!
In den grond staat Marie Laurencin zooveel hooger niet dan een Aubrey Beardsley;
al vervalt zij nooit tot het formeel-decoratieve, al behoudt zij immer een nerveuser
gevoels-vibreering in haar feilloos raak en zuiver gecomponeerde doeken; al weet
zij soms met wel zéér eenvoudige middelen een sprookjesachtig effect te bereiken!
- Als invloeden mag men allereerst Matisse en ook de Picasso der Epoque bleue
noemen. Het bij dit artikel gereproduceerde werk van omstreeks 1914, toont een
overgangsphase van een smaakvol, kundig impressionisme naar de latere moderne
phantasieën (waarin een zoo ouderwetsche gevoelsfeer soms behouden bleef); deze
periode kenmerkte zich door een streven naar directer styleering en grooteren eenvoud.
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Heel wat belangrijker, en moderner in dieperen zin, dunkt mij de figuur van Suzanne
Valadon (geb. 1867).*)
De evolutie in het werk van deze zestigjarige is staag maar zeer geleidelijk en zeer
langzaam. Het is de onvermijdelijke groei als van een boom, het in worstelingen zich
voltrekken van een noodlot. Er is iets onontkoombaars in dit werk, dat primitiever
en positiever is dan het archaïsch streven en would-be primaire van vele harer
tijdgenooten. Zij is, als Käthe Kollwitz in Duitschland of Suze Bisschop Robertson
ten onzent, van den beginne af aan zichzelf geweest. Zij wist steeds waar het haar
om te doen was, zonder ditjes of datjes, zonder mooi-doenerij. Een zoeker in den zin
van Picasso, Matisse of Derain is zij nooit geweest: er zijn in dit werk geen
experimenten of buitenissigheden, geen onrusten, geen uittochten naar verrassende
gebieden. Daarvoor reageerde zij te hevig op de indrukken van de natuur en bezat
zij een te rotsvast karakter. Evenals een reis door Italië geen invloed uitoefende op
de kunst van Käthe Kollwitz, zóó ook noemde Degas zijn gewezen leerlinge ‘la
terrible Maria’ vanwege haar totale onmacht om ooit een wijze raadgeving op te
volgen of iets van een ander te assimileeren. Zij kon leeren alleen van de natuur, van
het levende leven zèlf. Zij behoort tot die zeer exceptioneele schilders, die het leven
doorwroeten en doorworstelen van onder af aan; in wier allereerste onbeholpen-stroeve
uitingen reeds de belangrijkheid van een geheel n i e u w e vizie zich openbaart.
De evolutie in dit werk is er eene geweest naar steeds grooter vastheid en
helderheid. Zij zocht nooit de uiterste spanning van het geëxalteerd en oogenblikkelijk
moment - een moment, waarin een eeuwigheid van voelen zich schijnt saam te trekken
- als Van Gogh of Dostojefski, maar zocht steeds een langzame ingehoudenheid, een
meer epische en gedispassioneerde uitbeelding van de realiteit. Van den aanvang af
bezat zij een gelaten kracht, een grooten ernst, een passie voor den Vorm. Het wezen
harer werken was steeds een rustig-sobere monumentaliteit, wat barsch en toch niet
zonder verborgen mildheid van voelen.†) Steeds zag zij de dingen in breede,
eenvoudige, m a a r d o o r w r o c h t e vlakken, stroef omlijnd, elk overbodig detail
met fanatische bestendigheid elimineerend. Want zij peilde te diep in het wezen der
dingen om ze te willen weergeven in hun uiterlijken verschijningsvorm; niettemin
kenmerkte zij zich door een houding van ongereserveerden deemoed tegenover de
natuur; en was te gezond om ooit de verijling, te menschelijk geaccentueerd om het
abstracte te zoeken.

*) De naam van Suzanne Valadon mag stellig niet genoemd worden, zonder tevens te gewagen
van dien harer echtgenoot, den nog jeugdigen, zeer bekwamen, alhoewel niet zeer
persoonlijken schilder: A n d r é U t t e r .
†) Haar kleur is vaak milder - zachter, bloeiender - dan men uit de zwart-wit reproducties zou
vermoeden.
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Haar lijn bezit niet de nijdig-snijdende intensiteit waar sommige modernen naar
streven, of ook de bruusk-gebroken, soms tergende verbrokkeldheid van andere
onrustigen: zij is gaaf, sterk, nooit losgelaten; en zij is (vergeleken althans met die
harer tijd- en landgenooten!) zwaar, langzaam - welhaast loom, ware het niet dat de
algeheele vizie van een zoo buitengewone bewogenheid getuigde. ‘Durs et souples’
noemde Degas haar teekeningen, die hij graag ironiseerend vergeleek met die van
Mary Cassatt.
De beheersching in dit werk is buitengemeen groot, zonder dat zij als een
beklemming aandoet; soms echter gaat de intuïtieve spontaneïteit te zeer verloren.
Het werk heeft dan - als in het naakt dat in het Luxembourg hangt - iets globaals,
moeizaams, schematisch. Het is absolute eisch voor deze kunstenares, slechts uit
eene waarachtige bezieling te schilderen.
S u z a n n e Va l a d o n gaat uit van het feit, van de meest doodnuchtere
zakelijkheden, van de harde, materiëele werkelijkheid, van het gewone, alledaagsche
leven om haar heen. Met al wat illusionistisch is of naar romantiek zweemt heeft zij
niets uit te staan. Zij aanvaardt de dingen in hun onverbloemde, nuchtere naaktheid,
van geen enkelen schoonen schijn omgeven. Zij aanvaardt ze gaarne en gretig, zonder
wrok of bitterheid, maar is te ernstig om enthousiast te schijnen: men lacht niet om
het leven. - Zij ziet de dingen met een dwingend kalme aandacht, met een hoogen
ernst die nooit uit de hoogte is; zij ziet ze gelijkwaardig, als in een roerloos, effen,
ontijdelijk licht gezet. Zij verdroomt ze niet, zij verteedert ze niet, zij verzoent ze
niet in een sfeer van humanitair idealisme. De nuttigheids-grond der dingen wordt
geheel en al verdrongen door het belangelooze, onpartijdige schouwen, konstant,
hevig, tevens onverstoorbaar. Geen spoor hier van het suggestieve of sensationeele.
- Dit werk zou hard zijn en nuchter, ware het niet dat de physieke werkelijkheden
buiten alle ethische of aesthetische bedoelingen om regelrecht in de sfeer van de
verbeelding tot die klare, breede, groote en zoo ontroerende vormen gesublimeerd
werden. Zij sublimeert de stof niet zooals een Renoir dat deed: door de weelde der
zinnelijke realiteiten te doordringen van zijn droom, langzaam-aan, alsof men de
ruwe verfkorst der realiteit met laagjes glazuur bestrijkt, totdat de helle lichten
getemperd zijn en de donkerten doordrenkt zijn van het licht, totdat alle kleuren
glanzend zijn geworden van innerlijkheid. Of zooals een Van Gogh dat deed: voor
wien, evenals voor den Engelschen dichter Blake, de stof geen geest w o r d t , maar
geest i s , oogenblikkelijk geest schijnt te zijn, doordat de metamorphose der
sublimeering zóó plotseling, de electriseerende schok der bezieling zóó hevig, de
inblazing van den heiligen adem zóó snel en volkomen is, zóó afdoende zou men
haast zeggen, dat wij geen overgang kunnen volgen en welhaast tot de
waanvoorstelling zouden
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komen, dat zij in een andere wereld leefden dan wij; wij zouden kunnen gaan meenen,
dat hier de materie vernietigd was. Van Gogh en Suzanne Valadon, zij beiden zijn
groote realisten; maar het explosieve, het schokkende element, dat aan het nihilistische
grenst - het maakt Vincent's grootste glorie maar ook zijn grootste gevaar uit - dit
element is geheel vreemd, welhaast vijandig, aan de kunst van Suzanne Valadon. Zij
is en zij blijft, niet minder dan een Renoir, geheel Fransch, geheel Latijnsch. Zij
zoekt een uiteindelijke vormenschoonheid, maar aanvaardt, terwille van de
psychisch-psychologische expressiviteit, ook het disharmonisch-harmonische. Haar
kunst, die zoo oppervlakkig beschouwd wel zekere gelijkenis vertoont met die van
Gauguin, is minder fijnzinnig, is smartelijker en inniger. Men zou haar moeilijk, als
Gauguin, een aestheet kunnen noemen - al was ook hij méér dan aestheet. (Vergelijk
het hiernevens gereproduceerd portret van Utrillo met Gauguin's portret van Van
Gogh: hoe oneindig doordringender van waarachtige innerlijkheid en onomwonden
menschelijkheid is deze treffende beeltenis, waarin ge trouwens veel eerder een
mogelijken, zij het dan verfranschten, Van Gogh zoudt kunnen herkennen!)
Niet verwonderlijk is het een volkomen éénheid te vinden tusschen leven en werken
bij deze zoo weinig gecompliceerde kunstenares, bij wie alles levenslang op hetzelfde
bleef gericht - op het groote, het essentiëele, het eenvoudige, het ware. Wanneer ik
mij in dit werk verdiep, dan rijst vanzelf haar persoonlijkheid klaar en duidelijk voor
mij op, zooals zij door Robert Rey beschreven werd*). Ik zie haar vóór mij als kind,
onmiddellijk na haar geboorte te Limoges naar Montmartre overgebracht - het
Montmartre, dat later haar zoon op sensitieve en suggestieve wijze vereeuwigen zou.
Ik zie haar als jong meisje: woest en weerspannig, zelden glimlachend. Ik begrijp,
dat haar groote vriend de kolenhandelaar was, die haar houtskool gaf om ermede op
de trottoirs te teekenen.... ruimte genoeg op straat! Ik begrijp, dat zij met grandioze
en wild phantastische gegevens de straten versierde, zij die later van zichzelf gezegd
heeft ‘geen suikerpot uit het hoofd te kunnen teekenen.’ (For mortals rush in where
angels fear to tread). Ik begrijp, dat haar talent plotseling opdoemde in een
on-artistieke familie: zou zij eenzelfde vizie gehad hebben indien Utrillo niet haar
zoon maar vader was geweest? - En ik volg haar levensloop: eerst leerlinge bij een
naaister (maar dat zal wat suf geweest zijn!). Beter was het bij het circus, waar zij
uitmuntte als acrobaat - totdat zij op een goeden dag bijna dood van het trapezium
viel. (Men waande haar dood te zijn). Daarna als model, voortreffelijk poseerend
voor Renoir en Puvis de Chavannes.... en al die jaren, dag na dag, week na week,
maand na maand, gaf zij gehoor aan de innerlijke

*) ‘Les peintres français nouveaux’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

24
levensstem, die haar tot de kunst dreef, en teekende zij, onvermoeid, in haar vrijen
tijd, niet droomend in de verste verte van haar eigen macht; teekende zij in het geheim,
zonder leiding, zonder aanmoediging - maar ook later duldde zij kritiek noch
complimenten; teekende zij stil voor zich zelf, juister gezegd: g r a v e e r d e zij in 't
papier, met het hardste krijt dat bestaat, een techniek die geen uitvegen toelaat.
Het was Toulouse Lautrec, die haar ‘ontdekte’. Hij toonde het werk aan anderen
en gezamenlijk brachten zij het bij den gevreesd en, sarcastischen Degas. Maar deze
kon alleen zwijgen en bewonderen. Een levenslange vriendschap ontstond. Hij gaf
haar wenken, die zij echter nooit opvolgde; toch blijft het voor mij de vraag of zij
niet op gebied van de compositie een en ander van hem leerde. Zeker belette haar
hooghartige en aggressieve eigenzinnigheid hem nooit haar werk ten volste te
waardeeren en zal hij ongetwijfeld een steun in haar leven beteekend hebben.
Kenmerkend tenslotte is het feit, dat zij naam maakte in Duitschland en Amerika
vóórdat men haar in Frankrijk apprecieerde.
‘Petite, avec sous l'auvent des arcades des yeux mobiles où par instant semble
passer l'onde brûlante d'une larme; une physionomie comme tassée par l'attention,
infiniment compréhensive, et dont la bouche dessine souvent une courbe amère; un
teint dont nulle coquetterie ne farde l'unité mate, tel nous apparaît ce peintre dont
l'oeuvre nous confond par son ardeur, sa science et sa liberté.’
Deze imponeerende schilderes is een onafhankelijke en eenzame gestalte temidden
van al hare tijdgenooten. Buiten den invloed der groote baanbrekers om (het plastisch
realisme van Courbet moge mede tot voorbeeld hebben gediend), houdt zij weinig
of geen verband met de twee groote stroomingen van den tijd, die der Fauves en die
der Doctrinairen; evenmin met de twee kleinere bewegingen, het zoogenaamde
neo-impressionisme en het zoogenaamde neo-naturalisme. Haar realisme onderscheidt
zich van dat der neo-naturalisten door een onmiddellijker erkenning van en heftiger
drang naar het absolute, door een grooter e e u w i g h e i d s b e s e f . En dit
eeuwigheidsbesef openbaart zich zoo zuiver, juìst doordat schijnbaar alle aandacht
straf gericht blijft op de concrete werkelijkheden der aanschouwingswereld. Zij leeft
als geworteld in de kern van het leven, niet minder dan een Millet. Wij voelen dat
allereerst een innerlijke kern hier ìn het leven, dòor het leven w e r d g e v o r m d ;
terwijl deze kern ook weer gevormd kòn worden, doordat een innerlijke kracht
voorhanden was, een kracht, die de persoonlijkheid tenslotte hoog uit kon doen
zegevieren boven alle momenteele stemmingen en invloeden van buiten af. Haar
imaginatie d o o r - s t r a a l t de werkelijkheid. Wie het leven zoo ernstig, zoo diep,
zoo eenvoudig weet te leven, verheft a l s v a n z e l f dit leven tot die hoogere en
heilige gebieden van de kunst en van den geest,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

XI

SUZANNE VALADON. PORTRET VAN MRS LILY WALTON.

(COLLECTIE ZAMAROW, PARIJS).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

XII

SUZANNE VALADON. ZELFPORTRET OP ZESTIENJARIGEN LEEFTIJD (PASTEL).

SUZANNE VALADON. PORTRET VAN MAURICE UTRILLO, (SCHILDERIJ).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

SUZANNE VALADON. NAAKT MET DE KAT.

(COLLECTIE PAQUERAU, PARIJS).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

25
die wij het Koninkrijk der Hemelen mogen noemen. De openbaring van het eeuwige
in de kunst is en blijft ten eeuwigen dage alleen te begrijpen als een ongeweten genade
Gods. Waar zij bewust gezocht wordt of vooropgesteld, loopt zij dadelijk gevaar te
verintellectualiseeren tot illusie of dogma.
Het hierboven nadrukkelijk onderstreepte ‘als vanzelf’ moet den lezer niet tot een
gevaarlijk misverstand brengen: ik predik geenszins een ‘laisser faire, laisser aller’.
Van den kunstenaar wordt vereischt: een levenshouding (als mensch), een levensvizie
(als kunstenaar). Deze twee- éénheid van levenshouding en levensvizie moet, voor
het grootste deel, v e r o v e r d w o r d e n ! - Veel heete tranen, veel bittere strijd,
vóórdat men zoover is, vóórdat men van het bijkomstige werd gegezuiverd en tot
een éénheid werd gevormd. - En vervolgens heeft de kunstenaar de middelen te
onderzoeken, waarmede hij deze verborgen eenheid weer in de verscheidenheid van
zijn kunstuitingen openbaar zal maken. Hij heeft m.a.w. zijn lesjes te leeren; zich
rekenschap te geven van de techniek, en van de problemen van den Vorm. Hierbij
dient hem allereerst zijn stijl- en maatgevoel, doch ook dit alles houdt verband met
zijn doorproefde en gevormde m e n s c h - z i j n : ook dit alles is wel allerminst een
‘genade Gods’....
(Wordt vervolgd)
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Madjapahit
door Johannes Tielrooy.
OP anderhalf uur rijdens van Soerabaia, ten Zuid-Westen: een langwerpig plaatsje,
Modjokerto. Een paar rijen vierkante open hokjes: stapels kleine koopwaar en
hurkende lieden, bruin of geel. In eens: een geweldig, ofschoon verdiepingloos
gebouw met kolommen; terzij een auto met veel koper; in den voortuin Amor en
Psyche (of was het Laokoon? in elk geval, de steensoort kan niet tegen het klimaat);
en in de voorgalerij: drie chocola-kleurige stoelen met een petroleumlamp erboven.
Het huis van een rijken Chinees - op wien overigens niets te zeggen is, zoover ik
weet, evenmin als op Modjokerto in zijn geheel.
Maar dadelijk buiten Modjokerto begint een wijd en rustig landschap. Bergen op
den achtergrond, donker-blauwe en wazige bergen. Want al is de atmosfeer in Indië
ongewoon doorzichtig, deze afstand is voor het oog toch te groot, deze luchtmassa
doorboort de blik niet ongetroebeld, en het groene geboomte op de bergen wordt
vaag van lijn en anders van kleur: donkerpaars tot blauw soms, zwart op enkele
momenten; de bergbelijning verliest haar aard en haar naam, wordt een vloeiende,
langzame, langgerekte overgang tusschen den hemel en de omhooggeslagen, toen
verstarde aarde. Roerloos beide, de krampachtige aarde en de eeuwige hemel....
Vóór dien muur van bergen, meer naar ons toe: breed uitgelegde vlakten van groen
en geel. Ieder sprietje, iedere halm is zichtbaar, sprietjes van de glanzende padi,
halmen van het suikerriet hooger dan menschen. Maar ook hier zijn in de verte zelfs
de helderheid van het Indische licht, de zuiverheid van de Indische lucht niet bij
machte ons alles te laten zien ‘zooals het is’. De pluimen van de donkere drommen
suikerriethalmen, pluimpjes die wel- en van nabij beschouwd ‘slechts’ stroogeel zijn,
worden zachtrood op een afstand. Duister geboomte overhuift ze, deze wuivende
zachtroode rijen-van-kopjes boven hun zware dragers; vroolijke lichtgroene
rijstveldjes golven vlak voor onze voeten, met korte golfjes onder den wind; en een
enkel terras dat nog blank-overstroomd staat, weerspiegelt drie of vier palmenstaken,
wier blaren uit elkander hangen, als lange, open, gebarende handen. Daarboven het
lachende licht van den uren-eenderen Javaanschen dag.
Dat landschap is.... niet altijd een landschap geweest. Mijlen in den omtrek was
het: een stad, een weidsche stad. Er woonde een koning en een rijksbestuurder op
deze plek, een geestelijk hoofd der Boeddhisten en een geestelijk hoofd der Sjivaïeten,
er woonden honderden krijgs-
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oversten en honderden priesters. Daaromheen duizenden lagere beambten; en om
hèn heen: honderdduizenden handelaars, ambachtslieden, landbouwers. Met hun
stille, bevallige vrouwen, hun vele naakte, dikgebuikte kindertjes.... Waardig gingen
ze hier rond, hun bruin-blauwe nauwsluitende sarongs om de los-bewegende lendenen,
het korte lijfje om den romp, de krissen schuins in de inwaartsche ronding van de
smalle, alleen van boven recht-breede ruggen. De zaal waar de koning ontving, lag
hooger dan de ontvangzalen van de opperpriesters, maar de opperpriesters woonden
weer hooger; want naar buiten, nietwaar, moet de wereldsche heerscher de meerdere
schijnen, maar in de innigheid van ons hart en ons huis wordt de geest als het
wezenlijke gekend en erkend. Die wereldsche heerschers heerschten over den
ganschen eilandengroep die ‘ons Indië’ geworden is. Juist zooals de Hollanders later
deden, spaarden zij den godsdienst van hun ‘koloniën’, mits maar de specerijen
geleverd werden en de schattingen betaald; gelijk wij doen, lieten ze den inlandschen
vorstjes een deel van hun macht, mits de ‘koning van Java’ maar als suzerein werd
gehuldigd. Madjapahit heette hun machtige stad, het ‘onvergankelijk Madjapahit’,
naar zij het noemden, en ‘Hajam Woeroek’, d.i. ‘de Jonge Haan’, was van den
grootsten onder die koningen de geduchte en nu nog voortlevende naam,
Dertienhonderd en zestig schreven onze eigen voorouders in Europa, toen Hajam
Woeroek regeerde in het Oosten van Java en in bijna alle andere streken van het
Eilanden-Indië. Wij waren nog geen Nederlanders. Wij waren Zeeuwen, Hollanders,
Stichtenaren, kleine kooplui, boeren, visschers, vechters, pastoors, in dikke kleeren,
op klompen, met rosse stoppelbaarden. Vloekend en steunend, hulp vragend aan God
en de Heilige Maagd, streden wij tegen elkander, tegen het altijd dreigende grauwe
water en tegen onze eigen ruwheid, en zonder het te weten leerden wij in dien
driedubbelen strijd de kunst en de kunde der Blanken: de wereld aan zich te
onderwerpen. Wij wisten niet eens waar de streken lagen die een paar geslachten
later ons aandeel in den wereldbuit zouden worden, wij hadden er nooit van gehoord.
En Hajam Woeroek wist van óns niet. Zijn slanke, bruine, baardlooze strijders met
hun blauwzwarten haardos kenden geen andere bedreiging dan die van de vorstjes
op Midden-Java, hoogstens op Soematra of in Malakka. Zij wisten van geen Gothische
kerken, geen H. Drieëenheid, geen Charlemagne, geen Byzantium en geen keizerlijk
of pauselijk Rome; zij wisten zelfs niet dat hun vroege voorouders misschien wel uit
landen waren gekomen, niet ver verwijderd van het Parthenon en de Pyramiden, en
vervolgens van Achter-Indië over de eilanden waren uitgezwermd; dat sommige,
door hen zelf nog gebruikte kunstvormen mogelijk van Griekschen of Egyptischen
oorsprong waren. Zij streden voor het onvergankelijk Madjapahit, en honderdvijftig
jaar later was het vergaan.... Islamietische vijanden, zeggen de eenen, hadden
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het verwoest - verwoestten het, toen het een eind verder ten deele weer opgebouwd
was, nogmaals en nu voor goed; inwendige verdeeldheid, volgens de anderen, werd
de oorzaak van een langzaam verval, een algeheele afbraak, door overwoekering met
wouden gevolgd. In de 17e eeuw was alleen de naam nog bekend*); nu golven er de
padivelden en wuift er het riet dat de bevolking in het leven houdt en ons rijk maakt,
de donkere bosschen van riet met de bleekroode koppen, naast de glanzende spiegels
van het stilstaande water.
Nu - woont daar ook een man, een Nederlander, die een goed deel van zijn leven
denkt te besteden aan het terugvinden van al wat uit dien grooten tijd is overgebleven:
Ir H. Maclaine Pont. Porceleinscherven zijn hem gelijk juweelen: kostbare blijken
dat de voorname bewoners van Madjapahit voor hun, toch eenvoudige huizen sieraad
uit China lieten komen. Vergroende muntjes bewaart hij met liefde en voor kleine
beeldjes die Inlandsche jongens en meisjes hem bedeesd, maar met glanzende
vraagoogen komen brengen, betaalt hij wel.... vijf cent, een heele som voor die kleine
vinders. Ten behoeve van de ‘Madjapahit-Vereeniging’, die hem bij zijn
belangeloozen arbeid geldelijk steunt, legt de ‘schervenopzichter’, zooals de bevolking
hem noemt, een verzameling van Madjapahitsche kunstvoorwerpen aan; in zijn huis
te Trawoelan toont hij u een aantal statuetten, waaronder sommige voortreffelijk zijn
van ernstige of spottende psychologische beelding. Met geestdrift legt hij u uit (ge
zoudt er niet op gekomen zijn) dat langgerekte sawah's tusschen een soort van dijkjes
oorspronkelijk rechte, breede straten geweest zijn en dat ongeveer alle uit den grond
opstekende baksteenen resten moeten wezen van stad- of wijk-omsluitende muren,
welker aanduidingen op een, door hem geteekenden plattegrond een samenstel van
fraaie geometrische figuren vormen. De stad, verklaart hij, was geheel regelmatig,
symmetrisch van omtrek zoowel als van indeeling. De gebouwen waren elk op
zichzelf misschien niet zeer belangrijk en zijn in ieder geval niet duurzaam gebleken;
maar de openbare werken, als watervoorziening, waren grootsch gedacht en
doeltreffend uitgevoerd. Met blijkbaar gevoel voor het schoone en
menschelijk-belangwekkende toont Pont den bezoeker de weinige werken in steen
die nog bijna ongerept zijn: een stadspoort genaamd Badjang Ratoe; de gewijde
reinigingsplaats Tikoes; een woonplaats voor Boeddhistische kluizenaars, door het
volk Goeha genoemd (= grot). Hier hebben eenige vrome mannen zich laten
inmetselen en zijn er jarenlang, in vervuiling ongetwijfeld, in lichamelijke ellende,
niettemin gelukkig geweest in de

*) W. Fruin - Mees, G e s c h i e d e n i s v a n J a v a , Weltevreden, deel I, 2den druk, 1922
en deel II, 1920, alsmede: Ir H. Maclaine Pont, D e h i s t o r i s c h e r o l v a n
M a j a p a h i t , e e n h y p o t h e s e is het tijdschrift D j a w a , Sept, 1926.
De voornaamste bron van onze kennis omtrent Madjapahit is de N a g a r a k e r t a g a m a ,
een lofdicht op Hajam Woeroek, vertaald door Kern en met commentaar uitgegeven door
Krom.
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wetenschap, dat zij den drang tot leven, naar Boeddha's voorschrift, in zichzelf
overwonnen hadden en het nirwana zouden beërven. Ge staat er en ge ziet nog
duidelijk waar de nissen geweest zijn: juist breed genoeg voor een mager lichaam,
juist lang genoeg voor een kleinen man met opgetrokken knieën. Slechts zeven
honderd jaar geleden, misschien.... Menschen.... O, eeuwig wankelen van den mensch
tusschen hemel en aarde; de een vervalt volkomen aan de wereld, de andere zoekt
den hemel vóór het de tijd is; enkelen maar schijnen den middenweg te kennen die
toch zeker voor onze schreden bestemd is....
Onder Raffles reeds, meer dan honderd jaar geleden, wist men dat een groote stad
hier voor goed te niet was gegaan; een regent had later wat resten doen oprapen en
bewaren*), in het gelukkig geloof dat hijzelf een afstammeling van de Madjapahitsche
koningen was. De verwoesting der stad ontkende hij: zulke machtige steden, zetels
van zoo groote heerschers, worden niet verwoest, hoogstens vervallen ze langzaam.
Sommige geschiedkundigen deelen zijn meening; Maclaine Pont echter niet. Mij
ondeskundige komt 't niet in het hoofd, op dit of eenig ander punt betreffende de
geschiedenis van Madjapahit partij te kiezen; ik merk alleen op dat Pont zijn
voornaamste argument - het feit dat hij talrijke sporen van opzettelijke verwoesting
kan aanwijzen - aan eigen onderzoek dankt. Eigen onderzoek ter plaatse: dat is het
doel waarmee hij zich temidden der eenvoudige Inlandsche bevolking van Trawoelan
gevestigd heeft, en dit onderzoek is noodig, want een volkomen duidelijke voorstelling
van hetgeen Madjahapit geweest is, hebben wij, ondanks het vele wat bekend werd,
nog niet. Onze fantazie vraagt om nog meer voeding en leiding; onze belangstelling
voor de Javanen eischt nauwkeuriger gegevens omtrent hun aanleg voor hoogere
beschaving. Dat Maclaine Pont de man is om ons hieraan te helpen, mogen wij wel
hopen. In een veld immers ziet hij een heirweg, in een begraven baksteen een donjon,
in een kort en afgebroken tracé een gansche strategie, in een enkel beeldje een vergane
beschaving. Zonder een oordeel uit te spreken over elk zijner vondsten en conclusies,
mogen wij zeker zeggen: hier is een groote verbeeldingskracht aan het werk. En is
verbeeldingskracht niet een der hoofdeigenschappen van den waren geleerde?

*) Men vindt er eenige in het museum te Modjokerto.
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De baby,
door P. Otten.
Zijn oogen zeggen diep verbaasd:
Wat is de wereld vreemd en wijd....
En met een vastberaden haast
Doorvorscht hij haar verscheidenheid.
O niet genoeg zijn oog en oor
Om 't al te vatten - want zijn mond
Moet alles proeven, dat tevoor
Zijn hand bereikbaar vond.
In 't ronde wiegje alleen al zijn
Zijn beenen ring, hem immer na,
En 't opgestopt, bemind konijn
Wonderen zonder wederga.
Hoe houdt zijn mondje langen tijd
En ingespannen iedren hap En even ernstig toegewijd
Gorgelt hij met zijn pap.
Soms stoot zijn fellë aandacht op
Een elastieken geit, of iets
Dat zoet is, of een eierdop
- Die glinstert wel, maar smaakt naar niets.
Dan vindt hij plots een vlugge vlieg,
Die wandelt over 't laken heen
Of 't bont gordijntje om zijn wieg En soms, in eens, een teen....
Maar lengskens wordt hij moede en krijt
En wil zijn wollen schaap.
En midden in zijn droevigheid
Valt hij in diepen slaap.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Eerste hoofdstuk
ZE zeilden nu met den wind mee, de schoot was ruim gevierd. Boven hen dreef een
witte wolk langs het blauw van den hemel, geleek een donzen boot tegen een
tooneelwand van al te diep-blauw water. Zonnestralen dansten in helblikkerende
golfjes.
Frans zat rustig nu, zijn arm gebogen om het roer, met toch in zijn houding een
strakke waakzaamheid. De boeier liep snel en zeker; gespannen stond het dubbele
schootstouw, een hand breed boven het water, dat donker stroomde onder de schaduw
van het zeil. Ze voeren in het midden van de rivier, naast en achter veel
platboomde-schuiten die gesleept werden, en schakels geleken van een lange ketting,
en Rijnaken ook, donkere kotters en zeewaardige koopvaardijschepen. Langs den
oever was een warreling van masten en telkens onderbroken lijnen van scheepsrompen
en ladingen, die door hooge kranen zwierig werden geheschen, en door gebogen
mannen moeizaam gesjouwd. Daarachter stond de stad met haar donkere steenen
muren en haar uitslaand, hardketsend geraas.
Ina zat nog altijd op den bodem, maar ze was weggeschoven van Frans en sprak
niet meer. Zonder haar hoofd of rug te steunen, zat ze rechtop en keek door
half-gesloten oogen. Het luide en hijgende leven langs de rivier scheen ze niet te
merken. Ze was als een kind in een tuin, waar veel bloemen en insecten zijn, maar
het kind kijkt alleen naar het wonder van zijn eigen handjes. Ze wist: Dit was nu
bijna volbracht, ze zou terug loopen naar huis, en aldoor aan Jacques denken. Of hij
dien middag bij hen zou zijn geweest, hoe hij naar haar gevraagd had; - of hij dacht
dat ze niet meer hield van hem, en o, of Greet met hem zou zijn meegegaan.
Waarheen? dat wist ze niet, maar lachend en onbezorgd - er waren voor Greet geen
grenzen. - Wat ze gedaan had was afschuwelijk: haar verloving verbreken, omdat ze
den twijfel niet kon verdragen, en misschien ook om hem uit te lokken, hem eindelijk
zijn gezicht naar h a a r te doen keer en, zonder dien ij delen glimlach, maar vast en
ernstig. En hij had dat gedaan, maar toen was ze toch niet gerust geweest, haar angst
kon niet plotseling worden weggenomen, te veel en te diep had ze getwijfeld. - Hem
uitlokken.... o, hij had haar gesmeekt dat alles weer goed zou zijn, maar in haar bleef
de dringende stem, vragend: Waarom doet hij dit? waarom wil hij me terug winnen,
die me niet had hoeven te
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verliezen? - Hij kwam nu vaak; haar moeder ontving hem nog met denzelfden blik.
Als Greet thuis was, ontstonden er lange gesprekken; zij had geen tijd ernaar te
luisteren, haar werk vorderde langzaam, haar handen beefden te veel. Eens kwam
hij naar haar toe, noemde haar zachtjes: Asschepoes; - sprak verder: Ze was de
mooiste van de zusters, en ook de liefste, Ina. Ze boog haar hoofd, tranen vielen op
haar handen. O God, dat ze hem niet meer vertrouwen kon, al zijn woorden niet
meer, en het kijken van zijn oogen. En plotseling dacht ze aan Frans, die bij hen in
huis woonde, een arme jongen eerst, die studeerde van het karig-toebedeelde geld
van een oom. Ze mocht hem niet, hij was lomp en onverschillig, dwong toch hun
huishouding tot een strenge regelmaat, was de man in huis, die eischte. En nu had
hij plotseling geërfd van zijn rijken, schrielen oom, zou weggaan, naar Engeland,
voor zijn studie. Hij was nog dezelfde gebleven, hard en stug; ook Jacques kon hem
niet uitstaan. Hij en Jacques zagen elkaar niet dikwijls, hadden nooit elkaars hand
gedrukt. Maar eenmaal was ze een avond alleen met Frans in huis geweest. Hij kwam
een kopje thee bij haar halen, had plotseling gevraagd: Komt Jacques niet? en toen
ze haar hoofd schudde, te wanhopig en beklemd eensklaps om een woord te uiten:
Wanneer maak je het af?
Toen voelde ze zich verraden, al haar angst blootgelegd voor vreemde oogen.
Even nog hervond ze haar trots.
- Ik begrijp niet wat je bedoelt, zei ze zwak.
Hij antwoordde: O nee? dan niet, - draaide zich op zijn hakken om. Ze had hem
terug willen hebben, hem bij zijn schouders pakken en heen en weer schudden. - Zeg
zooiets niet, laat niemand het hooren. - Maar hij was achteloos weggegaan, roerend
in zijn thee. En langzamerhand was ze gaan begrijpen, hoe de menschen oordeelden
over haar verloving met Jacques. - Wanneer maakte ze het af? Het was of Greet
heimelijk lachend er naar hunkerde. En meer dan het oordeel van de menschen, ging
ze nu zien; de werkelijkheid. Daar stond, buiten haar, Jacques; hij kwam veel bij
hen, ze wist niet meer waarom. Vroeger kwam hij, doordat ze aan hem gedacht had
en hem allerlei zeggen moest. Nu had hij een eigen wil, dien ze niet doorgronden
kon. Het kwam haar voor, dat alle menschen buiten haar bereik stonden, ze tastte
naar hen, voelde hen niet. En het verste weg was Greet. Het maakte zoo moe en
wanhopig, dat ze met niemand kon praten, dat die groote wereld maar om haar heen
daverde. En al dat licht sloeg haar, en het strakke blauw van den hemel. Ze wist niet
meer wat ze met zichzelf moest doen, er was niets waaraan ze zich vastklampen kon.
Als ze hier maar kon blijven zitten, bewegenloos, en het gevoel hebben dat ze aldoor
verder weg ging van haar huis en de bekende dingen. Ze wist wel dat Frans gekeerd
had, en ze zag de grauwe geveltoppen weer voorbij schuiven, maar de wegglijdende
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beweging was nog dezelfde, het voortgedreven worden over het water.
Dien nacht had ze van Jacques gedroomd. Ze lag op een divan, en hij kwam dicht
bij haar, streelde haar schouders. Maar ze kromp ineen, ze wilde schreeuwen en kon
niet. - Nu ik uit eerlijken drang naar je toekom, zei hij, nu stoot je me af; en zijn stem
klonk klagend. - Toen moest ze naast hem voortloopen, maar na enkele stappen was
zoo ze moe, dat ze door haar knieën zakte. Met een uiterste van inspanning richtte
ze zich weer op, wetend dat hetzelfde zou terugkeeren. Ze had dien droom aan iemand
willen vertellen, maar aan wien kon ze dat doen? Plotseling vroeg ze:
- Zeg, denk jij dat Greet en Jacques zich zullen verloven?
Frans antwoordde niet dadelijk. - Hè? zei hij. Zijn scherpen blik zag ze even
afdwalen, dan, terloops: Allicht zijn ze al zoo ver.
- Wat?
- Nou, jij verwacht het dus toch ook?
- Ik? nee. - Zijn onverschillige toon kwetste haar, en ze bloosde, fel en
dwaas-hinderlijk.
- We zijn er haast, zei Frans, wil jij den schoot losmaken en langzaam in vouwen?
- Maar het zeil staat zoo ver buiten de boot.
- Het komt naar je toe. Hij trok de touwen aan.
Nu strekte ze haar lichaam, en reikte met haar armen omhoog. Ze zag de gaffel
dalen langs den gladden, gelen mast, greep in het stugge linnen, dat koel tegen haar
gloeiende wangen woei.
- Voorzichtig, de plooien netjes naar één kant.
Het groote doek, fladderend tegen het hel blauw van den hemel, dreigde vallend
over haar heen te storten. Ze voelde zich klein, haar handen machteloos. - Frans!
riep ze even, maar hij lette niet op haar. Hij stond nu rechtop aan het roer, hief nog
zijn kin, om de zeer smalle opening tusschen andere, vastgemeerde boeiers te zien,
waarin hij sturen moest. Een schippersjongen aan den wal gaf hem wenkende kreten.
Toen ze stil lagen en het geraas van de stad zich plotseling leek te verdubbelen,
zei hij Ina met afgewend hoofd, dat ze maar alleen naar huis moest gaan: hij had nog
wat met den schipper te bespreken. Ze verstond hem niet geheel, begreep, uit zijn
houding, dat hij achter wilde blijven, en stapte aan den oever. Daarna begon ze
werktuigerijk in de richting van haar huis te loopen.
Frans draalde op de werf. De baas en zijn knechten, die hem kenden, keken met
kleine blikken naar hem, en meteen weer aan zijn aarzelende gestalte voorbij. De
eigenaar wist dat hij dacht over het koopen van den boeier waarmee hij vaak zeilde,
en het liet hem onverschillig. Hij had een wat te lagen prijs genoemd, wilde daarvan
niet terug, maar de lange beden-
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kingen van den jongen man kwamen hem nu een beetje lachwekkend voor.
Frans keek keurend naar tuig en scheepsrompen; hij wist niet waarom hij een
voorkeur had voor dien eenen boeier, en dat hij werkelijk over koopen had gepraat,
leek hem een lichtzinnige dwaasheid. Hij was altijd arm geweest en het had hem
weinig gehinderd. Als ik niets begeer, heb ik geen geld noodig, zei hij. Hij vond er
een kil genoegen in, zichzelf allerlei te ontzeggen, maar het werden geen
zelfoverwinningen, want de warme begeerte kende hij niet. Sinds hij in Rotterdam
studeerde aan de Handelshoogeschool, had hij bij de familie van West gewoond.
Daar speurde hij al gauw het kruipend weelde-begeeren van de vrouwen, de moeder
en de oudste dochter vooral. Het stuitte hem, hij vond het armzalig en bekrompen.
Werk, streef naar rijkdom en macht, dacht hij, maar niet naar het uitsparen van enkele
centen op iederen onnutten koop. Toch bleef hij, omdat hij al spoedig merkte, in dat
huis te kunnen regeeren.
De vader was een stille, moedelooze man, onopvallend, grauw. Lang geleden had
hij geglimlacht om de fantasieën van zijn meisje over rijkdom en genot; hij meende
toen dat ze den echten levenshonger in zich had. Maar door den tijd ging hij dit anders
zien. Ze was altijd opgewekt; het streven naar het uiterste wat ze met haar middelen
doen kon, hield haar fleurig. Honderd maal verweet hij zichzelf dat hij haar minachtte.
Was ze niet een lieve, altijd zorgzame vrouw?
Hij was onderwijzer, kreeg in het begin van zijn loopbaan eenige malen verhooging
van salaris. En soms had hij een buitenkansje, gaf wat privaatlessen. Als hij haar het
geld daarvan overreikte, liefkoosde ze het met haar handen. - Wat is het veel, Jaap,
wat zal ik daar allemaal voor doen?
- Ik weet het niet.
Er was veel noodig, hun dochters werden geboren. Altijd weer werden er kleeren
gekocht, mooie jurkjes en manteltjes, het hield nooit op.
- Je doet of het prinsesjes zijn, zei hij eens. Ze hoorde den spot daarin niet, zag
niet het overvoede van hun lijfjes, en de te dikke, stugge kleeren daar omheen. Hij
hield heel veel van de kinderen, dikwijls zei hij zichzelf dat hij gelukkig was. Maar
het werk vermoeide hem; hij had geen sterke constitutie, en daarbij kwam dat hij
tobde over zijn kleine inkomen. Hij begreep niet dat zijn vrouw juist in d e z e
finantieele omstandigheden gelukkig was, dat het uitzuinigen en overleggen haar
leven vulde, en ze genoot van alles wat ze meende ver onder den prijs te hebben
gekocht. Ze was een vrouw die van de stoffelijke dingen hield. Een lap fluweel kon
zij met schitterende oogen aanzien, hem om en om draaien in haar handen, aldoor
tastend. Als in de verte zag ze dan zichzelf daarmee bekleed; ze glimlachte vaag, een
beetje onwezenlijk, haar voldoening was zoo groot, dat ze grensde aan weemoed.
Maar dan lachte ze luid-op (zijzelf,
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niet dat verre beeld) en had behoefte haar man te omhelzen. Zijn zuchten hoorde ze
niet.
Toen de meisjes grooter werden, en het leven duurder, begon ze wel te klagen. Ze
wilde zoo veel, en vermocht zoo weinig; bovendien zou ze eindelijk eens los willen
zijn van die dagelijksche zorgen. - Ze wist niet waarover ze praatte, maar hij, die
altijd gewacht had op het uitslaan van haar levenshonger, hij werd angstig, 's Avonds,
als de meisjes naar bed waren, (ze gingen niet vroeg) zette hij zich nu tot het schrijven
van een leesboek voor de volksschool. Hij maakte het zich niet gemakkelijk: - de
taal moest voor de jeugd begrijpelijk zijn, en toch opvoedend werken. Hij kende den
hang van kinderen naar het vreemde, dat wat in verre landen speelt, en daarnaast hun
liefde voor de zeer nabije, de eigen dingen. Zoo schreef hij stukjes die deden denken
aan de beroemde verhalen van den Arabischen hengst, en den Dood in het drijfzand,
maar ook zulke, die ieder kind vertrouwd waren, die bijna zoo, in hun grooten
eenvoud, door een argeloos kind hadden kunnen worden verteld.
Het werk aan dit boek gaf hem genot, en dezelfde vreugd die hij als jong
onderwijzer had gekend, toen zijn taak hem nog niet vermoeide. Hij zag, al schrijvend,
de kinderoogen gretig glanzen, hun ademhaling ging kort en hijgend. Eens had hij
bij zichzelf gezegd: je h o o r t ze groeien.
Zijn vrouw en dochters dachten niet na over zijn werk, en hijzelf sprak er
nauwelijks over. Nooit dorst hij openlijk te voorspellen, dat dit boek hun de begeerde
rijkdom brengen zou, en naar zijn duistere toespelingen luisterde niemand.
Eindelijk, na jaren, was het af; het omvatte acht deeltjes. Hij vond een uitgever,
en op een vroegen avond in November werden hem zware pakken present-exemplaren
thuis gestuurd. Met bevende handen knoopte hij de touwtjes los. Wat is het zorgvuldig
verpakt, dacht hij, en het trof hem dat voor het eerst een ander mensch eerbied had
getoond voor z i j n boek. Zijn vrouw en de meisjes keken, begonnen te bladeren.
Hij had willen zeggen: Nee, nee, doe dat niet, zoo plotseling, en zonder te weten
waarnaar je grijpt. Maar hij zei niets, hij hield de zware stapels op zijn schoot.
- Verdient u daar ook geld mee, pa? vroeg Greet.
Hij aarzelde. - Dat hangt ervan af, voorloopig een klein beetje, en als het in trek
komt....
- O, zei ze, alweer onverschillig.
Hij bleef er den heelen avond mee zitten, peinsde: hiermee ben ik oud geworden,
een oud man, maar niet onvoldaan.
- In trek kwamen zijn boekjes nooit. Juist werden in dien tijd de lijsten gemaakt
met aanbevolen leerboeken voor de lagere scholen, en de gemeenten richtten zich
daarnaar. De serie leesboekjes van van West
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kwam op die lijsten niet voor; de commissie oordeelde ze goed, maar saai, niet frisch
genoeg voor de jeugd.
En toen Greet kort daarop in Delft ging studeeren, werd het noodzakelijk een
kamer te verhuren. Zoo kwam Frans Lenooy bij hen in huis.
Frans was van het bootenhuis afgedwaald, liep nu door de stad, schuifelend en
onzeker. Hij wist dat hij den boeier koopen zou, maar was nog bezig er een
rechtvaardiging voor te zoeken. Het verlangen van al deze jaren, ermee naar Engeland
over te steken, mocht dat gelden? Eigenlijk, overwoog hij, was dat verlangen billijker
toen hij geen geld had en het als 't ware de heele romantiek van zijn jeugd omvatte.
- Hij had zichzelf wijs gemaakt dat hij den boeier eenvoudig nemen zou (huren voor
een halven dag, en hij betaalde altijd eerst bij zijn terugkomst) en dat hij daarin dan
naar Engeland zou varen. Soms had hij er wel spottend achteraan gezongen: Engeland
is gesloten, de sleutel is gebroken, maar zijn fantasie bleef ongebroken. Waarom ook
niet? Hij zou de boot terug sturen, of later, als hij rijk geworden was, den eigenaar
vergoeden, - hij kon zich daarover nauwelijks bekommeren. Want dien eenen wensch,
de eenige, dacht hij, van heel dezen tijd, wilde hij verwezenlijken. Hij wist niet: was
zijn plan ontstaan doordat hij geen geld had voor de Harwichboot, of doordat hij
zooveel van zeilen hield? Geld had hij nu plotseling in overvloed, maar hij beet zijn
tanden opeen: hij kende de waarde ervan, zou het nooit verspillen. Was het een
verspilling, om dien boeier te koopen? Hij kon Londen met minder bereiken, zelfs
al zou hij gaan vliegen. Maar dat lokte hem niet; vliegen kon hij later nog doen,
zooveel hij wilde. Maar in een kleinen boeier over zee gaan, een compas bij zich, en
weten dat hij alleen aan het roer moest zitten, afwachten hoe de wind zou waaien,
en hoe de golven tegen hem in opstand zouden komen! Neen, dit zou hij zich niet
ontzeggen. Een gevoel van macht kwam over hem; - hij kon dit doen, doordat hij
vrij was, en het begeerde.
Met groote stappen liep hij terug naar de werf, praatte kort met den eigenaar,
overhandigde hem een geteekende chèque. Hij voelde zich bevrijd van zijn gepieker,
maar ernstig toch, als na een groot besluit.
Toen hij nu weer door de stad liep, dacht hij erover, dat een warme schipperstrui
geen weelde zou zijn. Wel was het zomer, maar de nachten waren koel op het open
water. Hij ging een winkel binnen. Terwijl hij vesten en truien en pull-overs voor
zich zag neerleggen, viel het hem plotseling in, dat hij nog een oud, kort jekkertje
had, wat uitstekend dienst kon doen. Hij zei dit tegen den zeer verzorgden jongeman
die hem bediende, en verliet den winkel. Je moet nadenken, berispte hij zichzelf,
geen dwaasheden gaan doen; ik geloof niet dat er i e t s is wat je nog noodig hebt. Hij glimlachte: sinds hij rijk was geworden, een paar weken
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geleden nu, had hij geen extra uitgaven gedaan, Wellicht verwachtten Greet en haar
moeder iets van hem, een groot cadeau, of een fuif. Hm, hij zag geen reden tot fuiven,
- niet alle wankele verlovingen van de dochters konden gevierd worden. Vandaag
Greet, morgen Ina. Op Greet was hijzelf verliefd geweest, een beetje, toen hij nog
niets van haar wist. Je begon met het uitwendige te zien, ze was mooi, en boeiend;
maar een vrouw, meende hij, die per slot altijd versmaad zou worden. (Hij kende
noch de wereld, noch ook zichzelven). Versmaad, omdat ze voos was en genotzuchtig.
Niet dat ze streefde naar één ding, zooals hij gedaan had, maar ieder pretje was haar
goed, en ze vroeg niet of ze ervoor betalen kon.
Grimmig liep hij voort.
Dien avond ging hij laat naar bed; hij had zijn bezittingen, die voornamelijk uit
boeken en papieren bestonden, nagezien. Veel had hij verscheurd, terzijde gelegd,
en toen de meeste boeken in een kist gepakt. Hoewel hij een sterk ontwikkeld gevoel
van eigendom bezat, kon hij gemakkelijk ergens afstand van doen. Hij wilde enkele
boeken aan den ouden heer van West geven, enkele dingen als een vaas en een lamp,
mevrouw aanbieden. Voor de meisjes had hij niets, maar dit hinderde hem geen
oogenblik.
Toen hij in de donkere gang kwam, zag hij een lichtspleet onder de huiskamerdeur.
Hij ging binnen; Ina zat aan de tafel te naaien.
- Waarom ben je nog op? vroeg hij kortaf.
- Greet is naar Delft gegaan, ik moet op haar wachten.
- Waarom?
Zij trok met haar schouders. Hij zag dat ze heel bleek was.
- Wil je weten met wien ze thuiskomt? Ze komt alleen, om jouw spanning grooter
te maken. Ga naar bed, en als je haar hoort, houd je dan slapend.
Tot antwoord legde ze haar hoofd in haar armen, en begon te schreien.
- Wat is ze nerveus, dacht hij, vanmiddag ook, en vooral als ze praatte, dan trilde
alles aan haar. - Dus nu stond hij tegenover liefdessmart en -tranen. Hm, zou dit
andere lui ook overkomen? Het was veel minder tragisch dan je in boeken las.
Maar toen hief ze haar gezicht weer op en keek hem aan. Haar oogen waren groot
en donker, haar fijne neusvleugels stonden gespannen, haar kin leek hem heel spits
onder haar droevig-ver knepen mond. Dit is toch wel erg, dacht hij vaag. Plotseling
zei ze, en staarde aan hem voorbij: Kon ik maar weg gaan, ver weg, en niet
terugkomen. Hier te wonen is verschrikkelijk. - Haar handen liet ze in haar schoot
vallen, en ineens was de spanning uit haar gezicht weg; ze keek nu dof en met een
verstarden glimlach.
- Die man is het niet waard, begon hij. Dacht je dat hij met Greet zou trouwen? ik
voorspel je van niet.
Na een oogenblik antwoordde ze: Dat kan me immers niet schelen.
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- Nou, en wat kan je dan w e l schelen? m o e t je juist trouwen?
Ze keek hem aan, een blos kwam over haar smalle wangen. - Ik....
- Je hebt je dit in je hoofd gezet, dat begrijp ik wel, en toch.... Hij zweeg. Nu wisten
ze beiden niet meer wat ze zeggen moesten. Maar terwijl hij zich omdraaide naar de
deur, dacht hij plotseling aan zijn eigen vrijheid: zijn boot, het einde van deze jaren.
- Zeg, Ina, ik heb dien boeier gekocht vanmiddag, je weet wel, waarmee we gezeild
hebben.
Even trof het haar, dat hij haar naam noemde, en ze keek naar hem.
- Je mag het niemand vertellen.
- O, zei ze, wat heb je aan dien boeier?
- Ik zeil ermee over, naar Engeland, maar denk eraan, dat je het niemand zegt.
- Er kwam een tinteling in haar oogen, - Kan dat? Is het niet erg gevaarlijk?
Hij glimlachte. - Jij vindt het natuurlijk gevaarlijk.
Snel zei ze: Och nee, als die boot ervoor berekend is, - voegde er aan toe: I k ben
niet bang, In haar nu glanzende oogen blonk een vreemde dorst naar avontuur.
Hij zag het, begreep het niet geheel. - Jullie meisjes zijn òf bang, òf roekeloos, zei
hij. Het klonk misprijzend, schamper haast.
Zij haalde haar schouders op, leek opnieuw in eigen gedachten te verzinken. Frans
stond aarzelend bij de deur. Het geluid van de bel schrok hen op, en ze keken elkaar
een oogenblik vast aan.
- Als jij naar bed gaat, zal ik opendoen; maak dan voort.
Ze kwam half overeind, stokte dan. - Ik ik kan niet zoo gauw, ik moet toch
opruimen. - Haar gezicht was opnieuw doodelijk bleek.
- Je moet het zelf weten, zei hij onverschillig, en liep de gang in.
Greet belde voor de tweede maal.

Tweede hoofdstuk.
Ina was laat dien morgen. Ze had wakker in haar bed gelegen, zichzelf herhalend:
nu zal ik opstaan, - maar dan bleef ze toch onbewegelijk liggen. Haar oogen waren
wijd-open en staarden; - ook de wimpers bewogen niet. Ze hield er niet van, wakker
te worden in den nieuwen dag, als de oude zoo vol gebeuren was geweest, dat je
meende er altijd over te zullen blijven denken. Dan, door een nacht van zwaar,
droomeloos slapen, was hij achteloos weggeschoven, werd tot gisteren; iets
onwerkelijks en vaags, alsof het diep onder de aarde in nevelen lag - gisteren.
Ze moest opstaan - was dit lichaam wel haar eigen? Ze voelde het niet. Langzaam
vielen haar oogen dicht. Zonder droom bleef ze, en
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zonder gedachten, de tijd bestond niet meer. Totdat ze opnieuw zichzelf wist, in den
leegen dag, dien ze leven moest.
Toen ze in de huiskamer kwam, zaten haar moeder en Greet nog aan de ontbijttafel.
Ze zaten graag langzaam te eten en te praten onderwijl, ze dronken veel koppen thee
en aten kleine beschuitjes. Gewoonlijk was Ina gelijk met hen, en dan drong ze er
op aan, dat de tafel ontruimd zou worden voor haar werk. Ze was costuumnaaister;
‘coupeuse’, zei mevrouw van West altijd. Omdat Greet, met haar heldere hoofd,
wilde studeeren, hoopten de ouders dat Ina, wanneer ze van school afkwam, zelf
haar brood zou gaan verdienen. De moeder sprak van een ‘net kantoor’, maar Ina
had gezegd: naaien is het eenige wat ik kan. Ze hield van japonnen ontwerpen, ze
kon uit haar hoofd een kraag knippen met lapellen, en een mouw met een schouderstuk
eraan. Graag keek ze naar oude modeprenten, stelde zichzelf de opgaaf alle deelen
van zoo'n nauw-aansluitend corsage of hoepelwijden rok in projectie te teekenen. Ina studeert, zei Greet dan licht spottend. Maar Ina begon al gauw te verdienen. Ze
begreep heel goed dat ze haar kracht moest zoeken in het snel en feilloos snijden van
de stof, - ze wilde het zoover brengen, dat ze haar japonnen afleverde zonder eenmaal
te hebben gepast. Zelf nam ze haar klanten de maat, zorgvuldig, kende ook de vaste
maatverhoudingen van het menschelijk lichaam. Greet noemde het spottend:
wetenschappelijk naaien, maar in haar hart had ze een kleine bewondering voor het
zusje.
Toen Ina nu binnenkwam, herinnerde ze zich dat Greet den vorigen avond
vriendelijk voor haar geweest was, dat ze haar zelfs goênacht had gekust, wat ze
gewoonlijk niet deed. Ze probeerde met een gewone stem te groeten, zei toch meteen:
Hè, waarom is de tafel niet afgeruimd?
- Maar kind, je hebt nog niet ontbeten.
- U weet wel dat ik niets wil, als het zoo laat is; om tien uur komt er iemand passen.
- Je kunt toch vóór gaan zitten, zei de moeder weer. ‘Voor’ was de salon, een
zonloos, kil vertrek, waar rood-pluchen stoelen stonden, en zware flappen hingen
boven de wijnroode overgordijnen. Toen Ina in de vijfde klasse van de Burgerschool
zat, had ze eens een tentoonstelling bezocht van interieurkunst. Daar had ze een
kamer gezien als deze salon, misschien alleen een beetje sjofeler en stoffiger. In de
deuropening hing een groot bord, waarop stond: ‘Zoo niet’! en daaronder zat rustig,
stil-gnuivend, een oude jood op een van de pluchen stoelen, en op de roode tafel had
hij een kaart gelegd: ‘Dit alles is te koop bij Mozes Levie’. Ina had in de kamer
nauwelijks rondgekeken, ze kende het alles te goed; - de leeraar, die haar klas
begeleidde, ging iets zeggen. Ze schaamde zich, dorst niet te luisteren.
Nu was het haar onmogelijk in den salon te zitten werken. Ze moest
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er wel haar klanten ontvangen, en de modebladen lagen er op tafel, naast de zilveren
kaarten-coupe, waarop ze zorgvuldig de adressen legde van de dames, denkend soms:
Mozes Levie ‘in gebruikte meubelen.’
Haastig dronk ze nu een kopje afgeschonken thee. Greet liep neuriënd door de
kamer, deed alsof ze iets vertellen wou en het nog inhield.
- O, ja, kind, begon de moeder, gisteren heb ik een koopje voor je gesnapt; je was
niet thuis, maar je zoudt het zelf ook gedaan hebben.
- Wat nou weer? Ik heb u toch gevraagd, nooit voor me te koopen?
- En laatst, toen ik met die coupons van Both thuiskwam, was je wàt blij. Ina haalde
haar schouders op. - Waar heeft u dit gekocht?
Voor de open kast staand, haar gezicht opgeheven naar de hoogste plank,
antwoordde mevrouw van West achteloos: Van een man aan de deur, hij had
pracht-lappen. - Nu kwam ze naderbij.- Deze is maar vijftien gulden.
Ina betastte de stof; het was een zoogenaamd Engelsch weefsel, korrelig en onvast
in elkaar.
- Hoeveel?
- Drie en een halve meter, uitstekend voor een wandelpakje.
- Het is slechte stof, zei de dochter. Wie neemt zooiets van mij, wat je overal
krijgen kunt, en goedkooper? Duur en slecht, herhaalde ze, daar blijf ik mee zitten,....
of u. Ze keek op; de harde uitdrukking van haar gezicht verzachtte een beetje, toen
ze haar moeders oogen zag, die keken angstig en kleinblikkend, als plotseling betrapt
op iets zeer onwaardigs. Maar dadelijk daarop voelde ze bijna een lichamelijke
walging voor de vrouw die voor haar stond, gebukt en weifelend.
- Ik had het dan zeker niet moeten doen, maar ik v o n d de stof mooi, en je raakt
hem wel kwijt, dat zul je zien.
Moeder, dacht ze, met haar schijn van flinkheid, haar optreden tegen vader (werd
er naar z i j n wenschen ooit gevraagd?) maar door iederen handigen jood liet ze zich
beetnemen.
- Jij was zeker niet thuis? vroeg ze Greet, wilde erbij voegen: om dit te voorkomen,
maar hield die woorden nog in.
- Neen.
- Ben je.... met Jacques uit geweest?
- Jacques? jij droomt van Jacques, alsof er geen andere mannen zijn.
- Geef alsjeblieft antwoord.
- Phoe. Ik heb hem gesproken, ja.
- Zie je wel.
- Jij had een ander gekozen voor dien middag, - heel verstandig van je, trouwens.
Ina zweeg, begon de tafel af te ruimen. Ze liep als een blinde, vast, maar star; voor
haar oogen was een mist van tranen. Zij wist het nu
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voldoende: Greet, en Jacques; mijn God, ze kon dit niet dragen. Hij had haar lief
gehad, haar, en ze hield van hem, had ze dan nu geen recht het van hemzelf te hooren?
Als ze hem zag, ze zou hem smeeken, eerlijk te zijn. Eenmaal nog zou ze haar gezicht
zoo dicht bij het zijne brengen, dat.... Neen, neen, niet smeeken, en niet trachten hem
nog te bekoren. Met heesche stem, wankelend en te hoog, zei ze: Jullie doet maar,
hoor, buiten mij om, waarom zou ik iets hoeven weten?
Greet stond daar rechtop in de kamer; ze was forsch en bloeiend-mooi.
- Natuurlijk, bedenk, dat jij de verloving hebt afgemaakt.
- Zeker, en hij, hij heeft.... Haar stem brak, de tranen vielen haastig langs haar
wangen. Greet haalde haar schouders op, maar haar neusvleugels trilden toch even.
Ze deed een stap naar het zusje toe, voelde haar armen dan onwillig tot een gebaar.
- Dat komt, zei ze zachter en bijna troostend, jij hebt het hem niet gemakkelijk
gemaakt, door - onbewust natuurlijk - je droefheid zoozeer te toonen. Jacques is geen
bruut, - en hij had medelijden met je.
- Houd je mond! Het klonk plotseling schreeuwend en ruw, - houd je mond! Haar
gezicht was bleek vertrokken, haar oogen schitterden.
Zwak zei de moeder: Maar kinderen!
Die enkele arme woorden deden Ina's woede nog toenemen. Ze sloeg met haar
vuist op tafel. - Jullie gemeene wijven, jullie verkoopt en verraadt iemand achter zijn
rug. Ik.... ik moet me maar troosten, hè, en me alles, alles laten welgevallen, - ik
moet met een ander uit.
Greet pakte haar bij haar armen. - Wees bedaard, zei ze koel. - Ina rukte zich los.
Maar ze ging tegen den muur aanstaan, leunde haar hoofd daartegen, snikkend. Dit
duurde maar heel kort, ze beheerschte zich plotseling, liep bijna zonder geluid weg.
De moeder en Greet keken elkaar spiedend aan.
Weer een nacht van zwaren, donkeren slaap, die een kloof liet tusschen de dagen.
Ina werd wakker, om haar bed stond het zonlicht, groot en wit. De muren van haar
kamertje leken te blinken. Ze hoorde musschengesjilp, snerpend en in te jachtig
rhythme, als was er iets dat ze opjoeg, - en meteen schrok ze zelf omhoog, greep
haar horloge. Kort geleden had ze iemand door het huis hooren gaan, misschien had
dat haar wel gewekt - Frans, die weg ging. Maar hij zei: Ik ga bij het krieken van
den dag, wellicht had ze dus nog uren geslapen daarna. En dan was hij nu niet meer
te bereiken. Even lag ze stil, volkomen machteloos. Ze zag hem in zijn boot, hij
heesch het zeil, voer weg met den wind. En ze had mee willen gaan, zich ook geven
aan het onbekende, en het onbekende zou haar verbergen. En plotseling zag ze hem
nog bezig op de werf, er was eenig oponthoud.... ze wist niet wat. Maar ze stond uit
haar bed op,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

42
begon zich aan te kleeden. Onderwijl dacht ze scherp en doelbewust. Haar kleine
handkoffer stond in de kast, dien zou ze pakken; - wat kleeren, en haar geld; - weinig
kleeren, niet doen alsof ze daaraan gehecht was. Verder niets.
Het was een vlucht - maar geen gewoon in den trein stappen, en zeker weten dat
je ergens zult aankomen. En ook niet gaan met een vriend, of een minnaar. Met Frans,
- als hij het goed vond, - als hij haar wilde laten, zoo onbewegelijk weer op den
bodem van zijn schuit, en heel, heel lang. Ze zou moe worden, uitgeput misschien,
- en zou dan de nacht komen over de zee, terwijl zij daar waren? Verder dan dit kon
zij niet denken; - weer een nacht, en zij, wakend, en alleen, want Frans.... Stil, ze
moest heel snel handelen. Ze schonk water in, maar wiesch zich niet; met een kam
rukte ze door haar haren. Toen zocht ze schoenen, en een jurk, knikte tegen den
koffer, die op den bodem van de kast stond. Ze zou een briefje schrijven: Ik ben even
uit, Ina. Later meer - misschien nog voor ze heelemaal weg was. Als vader maar niet
huilde om haar; - maar ze kon het niet helpen. - Hemden, kousen, zakdoeken, een
enkele jurk. Ze zou ook een mantel aandoen. Schoenen nog meer? och, die namen
zooveel ruimte. Nu een spons, een haarborstel, en den koffer dicht. Ze had dingen
vergeten natuurlijk, maar dat hinderde niet. Zacht ging ze door het huis. In de
woonkamer liet ze de gordijnen toe; - het licht drong er doorheen, mat, goudachtig.
De wijnflesch stond nog op tafel, die Frans hun gisteren gebracht had, en de lamp
voor moeder. Op de krant schreef ze, groot, die enkele woorden, - de inkt vloeide
uit. Toen ging ze. - Op dat oogenblik was er geen andere gedachte in haar dan nog
op tijd te komen. Ze wist niet, wat ze van Frans Lenooy verwachtte. - Ze liep haastig,
met groote, ongelijke passen; - soms holde ze een klein eindje. Het kwam niet in
haar op een tram te nemen, te zeer was ze er zich van bewust, dat zijzelf doen moest.
Dat was nu: loopen, zoo snel ze kon. Toen ze aan de rivier kwam, aarzelde ze even.
Kon ze het Frans zeggen? - en hoe? - Ze wilde niet zich aan zijn voeten gooien, hem
tot last zijn. Als hij vroeg: Waarom neem je niet den gewonen weg, als je naar
Engeland wilt, de Batavierlijn, of.... Maar ze wilde niet naar Engeland, en hijzelf
koos ook dezen weg. - Ze jachtte weer voort. In het gezicht van al die booten, werd
ze bang dat de zijne ontbreken zou.
Ze kwam aan, zag niemand bij de werf. Op het blinkende, deinende water lagen
de wherries zacht te schommelen. Ze waren teer en slank, speeldingen. Verderop de
boeiers, breeder-uit, log. En Frans? Neen, neen. Maar ze zag zijn koffer van den
vorigen avond, zijn kist met boeken. Een kleine jongen maakte de luikjes van het
vooronder los. Ze stapte in, de jongen keek haar met open mond aan.
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- Waar is mijnheer? vroeg ze, en vond eensklaps deze leugen: Ik moest nog een koffer
brengen.
- O, mijnheer komt dalijk. - Hij ging voort met zijn werk, paste de bagage in de
kleine bergruimte. Ook haar koffer pakte hij beet. Het was haar als sloop ze binnen
in een huis waar ze niet hoorde. In haar keel klopte het bloed onstuimig; - ze wilde
slikken, maar kon niet. Rechtop stond ze in de boot; om haar heen was het geraas
van de stad in den nieuwen, jongen dag. Maar het drong niet tot haar door, zoodat
ze buiten zich een stilte voelde, een groot, afwachtend zwijgen. De lucht was
hel-sprankelend, ze kneep haar oogen half dicht, stond daar als gekneld tusschen
twee machten, die ze niet kon verstaan.
Na een oogenblik kwam Frans terug; hij droeg een pak onder zijn arm, en twee
flesschen melk. Ina ging hem plotseling tegemoet, hield hem staande. Hij zag haar
zeer bleeke gezicht en het gedwongen staren van haar oogen.
- Ik dacht, begon ze, dat je me misschien....
- Wat? je kunt niet mee.
- O, ja, Frans, ja, ik kan wel mee, laat me maar. Ik zal niet lastig zijn, maar ik moet
weg. Greet zegt, dat Jacques alleen medelijden met me had, en dat ik het hem moeilijk
heb gemaakt, door mijn verdriet. Ik kan niet blijven Frans, want ik heb moeder
uitgescholden.
- Maar dan hoef je toch niet met mij mee? Waar wil je naar toe? Heb je geen geld?
Ze knikte. - Ja, maar ik weet niet, - ik wil nergens heen. Haar stem klonk hoog en
zwak.
Hij richtte zich wat op, maakte een beweging als zou hij aan haar voorbij loopen.
- En i k wil naar Engeland.
Ze keek hem aan. Haar oogen waren nu groot en bijna stralend. - O, maar je b e n t
er nog niet, je gaat over de zee.
Hij schamplachte, bevangen toch door haar extatischen toon. - Wat dacht je, zei
hij ruw, dat ik verzuipen zou?
Ze hief haar handen op, als om zijn woorden te herroepen. - Laat me meegaan,
zei ze zacht.
Ze stonden tegenover elkaar en waren bijna even groot. Hij zag plotseling dat ze
mooi was en heel broos, hij zag haar neigen naar den ondergang. Hij dacht aan een
plaat, dien hij eens gezien had, waar Ophelia op het water dreef als een witte bloem.
En hij kon haar beschermen. Dat, wat hijzelf de romantiek van zijn jeugd genoemd
had, zwol machtig aan, sprong in bloei. Voor de laatste maal voelde hij angst om
zijn roekeloos plan - en voor de laatste maal bedwong hij dien angst. Hij wist nu
zeker, dat hij slagen zou, veilig in zijn boot de kunst van Engeland bereiken - met
haar.
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- Ik zal je meenemen, zei hij, maar je moet mij gehoorzamen. Zijn gevoel van
verantwoordelijkheid was geweldig.
Ze knikte haastig. - Ik beloof het.
De jongen in den boeier staarde haar nog steeds aan.
De zon stond in het midden van haar baan, toen ze de open zee in voeren. Ze hadden
oponthoud gehad bij het vertrek; het touwwerk van de boot moest nog worden
nagezien, en Frans was opnieuw gaan fourageeren. En doordat onderhand het gunstig
getij verliep, hadden ze zich den Waterweg laten uitsleepen. Daarna had ze Frans
moeten helpen met het opzetten van het tuig. En toen stond ze langen tijd tegen den
mast geleund, zwijgend, maar zonder veel gedachten. De wind blies krachtig in het
zeil, regelmatig sloegen de golven tegen den ronden boeg. Ina voelde den wind als
nooit eerder in haar leven: een macht, die haar voortdreef, die zonder zelfbewustzijn,
blindelings, aanstuwde en niet afliet. De wind is iets verschrikkelijks, dacht ze. Langzamerhand werd ze door en door koud, ze voelde het bloed wegtrekken uit haar
wangen - toen liepen er rillingen over haar rug, en haar borst leek te verstijven. Maar
ze bleef nog staan, omdat ze in deze groote eenzaamheid Frans niet dorst te zien,
zoo dicht bij, sturend de boot waarop zij stond.
Eindelijk riep hij haar, en moest ze zich wel omdraaien. Ze zag, ver weg, een
dunne, witte streep: de branding, en daarboven, wazig, grijs en blond, de duinenrij.
Dan deed ze twee stappen naar hem toe, voelde dat het daar milder was. De zon
scheen op haar, en ze was gedeeltelijk buiten den wind.
- Ik ben koud geworden, zei ze.
Hij lette daar op niet, vroeg: Wat heb je aan je ouders geschreven?
Hij had den brief gepost, dien ze met potlood gekrabbeld had, op 't allerlaatst.
Ze dacht even na. - Nou, dat ik voor een poosje weg ging, en ze niet ongerust
moesten zijn; ik zou schrijven als ik goed en wel was aangekomen.
- Dus je hebt mijn naam niet genoemd?
Ze boog haar hoofd. - Neen, dat had je toch gezegd.
- En zullen ze niets vermoeden?
- Dat denk ik niet.
Langzaam zei hij: Er zijn toch menschen, die je er verdriet mee doet, je bent geen
wees, zooals ik.
Ze kneep haar handen samen, wilde niet hardop zeggen: ze hebben mij eerst verdriet
gedaan.
Maar hij ging voort: Je vader vooral, en die heeft niets geen schuld. Ik heb hem
altijd graag gemoogd; hij is stil, - erg bescheiden, maar een ontwikkeld man. - Hij
sprak nu meer tot zichzelf dan tot haar. Het woord ‘ontwikkeld’ leek hem niet
heelemaal goed gekozen, en hij
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zon op iets anders. Dan dacht hij: Ik had haar niet mee moeten nemen; haar vader
zou geëischt hebben, dat ik haar naar huis terug bracht. Waarom was dit niet in hem
opgekomen?
Toen keek hij naar haar. Ze zat roerloos, haar gezicht hield ze verborgen in haar
handen. Toch geloof ik niet dat ze huilt, dacht hij, maar ze trekt zich in zichzelf terug.
En zoo, ongemerkt, schaarde hij zich weer aan den kant van de jeugd. Het was thuis
wel moeilijk voor haar, de moeder en Greet, domme vrouwen, - en de domheid leek
altijd te overheerschen. Dat ze van Jacques hield, en door hem was opgegeven,
daaraan dacht hij niet; - hij had misschien nooit in die liefde geloofd. Maar hijzelf
was blij, dat hij het huis den rug kon toekeeren, en zij was er slaaf geweest. Nu mocht
ze haar eigen leven hebben. Zou ze het kunnen? alleen in een vreemd land? zou hij
zelf het kunnen? Och, evengoed als in Holland, waar hij bij vreemde menschen had
gewoond.
- Ben je nu wat warmer? vroeg hij plotseling.
Ze nam haar handen weg van haar gezicht, dat was nog bleek, met enkele roode
vlekken. - O ja, zei ze.
- Zullen we wat eten?
Ze haalde een brood te voorschijn, waarvan ze met zijn zakmes plakjes sneed, en
die aten ze droog op. Daarbij dronken ze ieder een paar slokken melk.
- Zeilen we goed? vroeg ze, hoe hard zouden we gaan?
Hij schudde zijn hoofd. - We gaan niet heel snel, ik hoop dat de wind opsteekt
tegen den avond.
Ze dorst niet verder vragen. Er was een groot verlangen in haar, den tijd te dooden,
snel te leven over deze dagen heen; - en toch had ze geen doel - en geen toekomst.
Ze zag n i e t s voor zich uit, ze had zich van het verleden afgekeerd, en tuurde met
leege oogen over de wijde, eentonige zee. Maar telkens keerden herinneringen in
haar terug, en die waren allen pijnlijker dan dit heden. Woorden van Greet vooral,
en lachjes, en o, het klein-schuldige gezicht van haar moeder, die weer iets voor haar
gekocht had. Dit keer had ze er niet voor betaald; - als moeder dat geld nu maar
missen kon, 15 gulden. Bah, altijd dat geld; zij verdiende goed, en moeder misgunde
het haar. Ja, plotseling wist ze dat moeder jaloersch was geweest op haar verdiensten.
Dat was afschuwelijk; ze had toch wel bijna alles willen geven, als het daardoor beter
was geworden. Nu kon ze niets meer doen, geen woord zeggen. Zoo zou het ook
zijn, als je plotseling dood was, dacht ze, dan werd alles afgebroken, en het moest
zoo blijven liggen, - geen gebaar meer, en geen kijken van de oogen.
Ze moest zoo niet denken, het maakte haar week. O, het blinken van dat water
aldoor, en het dansen van hun boot. Werd ze daarvan zoo moe? Greet had gezegd:
Neem jij Frans maar, die is beter voor jou, en
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toen was ze dien middag gaan zeilen met hem, voor het eerst. Ze had zich een beetje
aan hem opgedrongen, ze was op den bodem gaan zitten, dicht aan zijn voeten. Dat
was gemeener dan wat ze nu gedaan had; toen speelde ze oneerlijk, nu niet. Het
valsch vertoon van dien middag stak haar; - en wat zou hij gedacht hebben? dat ze
het deed om zijn geld? Maar tegelijkertijd voelde ze weer haar angst en onrust, om
wat Jacques zou doen, en Greet. - Zoo ver weg te zijn, en dan toch telkens te willen
weten, en hooren....
Nu gaf ze het over. Ze had het hem moeilijk gemaakt door haar verdriet. Had ze
dan zelfs geen verdriet mogen hebben? Ze dacht aan het deuntje: ‘Je moet niet huilen,
als je van elkander gaat.’ De moderne mentaliteit, noemde Greet dat. Die had iets
gehoord over de Gretchen van nu, die goed gekleed door de lichte avondstraten
loopen, en.... Ze wist het niet meer verder, Greet vertelde zoo veel. Maar dien middag
met Frans was misschien de ellendigste geweest uit haar leven, omdat ze toen nog
hoopte op Jacques en toch wist.... wist.... Ze peinsde voort. Heel veel keerde terug
uit dien tijd van haar verloving. Het kwam haar nu voor, dat ze nooit gelukkig was
geweest, niet als andere meisjes, die dachten aan hun toekomst. Zij had geen toekomst,
toen al niet, en ze voelde het, ze kon het alleen maar niet zeggen.
Er gingen uren voorbij. Weer was ze op den bodem gaan zitten, haar gezicht
afgewend van Frans. Soms wiegde ze haar bovenlichaam, als een kind dat doet, om
zichzelf te bedwelmen. Geen enkel beeld uit dien tijd was verloren gegaan, ze zag
ze allen scherp, en wees eindelijk ieder zijn plaats en beteekenis.
Frans hield het roer. Ze vorderden wel, maar werden te veel naar het Zuiden
gedreven door den wind, die Noord-Oost was, en langzaam leek te krimpen. Het
eenige wat hij altijd had gevreesd, was windstilte. Zou hij nu het roer omgooien, en
zoolang deze bries aanhield Noord-West varen? Hij keek naar de zon die al daalde,
zijn compas was overbodig nu.
- Ik ga onzen koers veranderen, zei hij, scherper zeilen.
- O, waarom?
- We drijven te veel af. Meteen trok hij den schoot aan, ging aan den anderen kant
van het roer zitten.
- Nu gaan we veel sneller.
- Dat lijkt maar zoo, omdat we meer golven breken.
- O.
Daarna gingen ze beiden weer voort aan hun stille gedachten. - Waardoor was het
anders dan hij zich had voorgesteld? vroeg Frans zich af. Kwam het door Ina? Hij
ontvoerde haar niet, zoomin als een stoomschip de ratten ontvoert, die in het ruim
zijn geslopen. Hij moest haar wel zien, ze was zijn voornaamste ballast, - maar toch....
Het
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kon haar immers niet schelen of ze landen zouden of niet? Ze vroeg: varen we snel?
maar vergat naar het antwoord te luisteren.
- Weet je wien jij had moeten hebben om mee te varen? vroeg hij plotseling. De
Vliegende Hollander. Als ik jou was, had ik hem gezocht. Hij mag in geen enkele
haven ankeren, - en misschien kon je hem troosten.
- Maar hij mag geen vrouw aan boord hebben, zei ze spits, juist om dien troost.
Hij voelde zich door haar geslagen, wist tegelijkertijd zeker dat hij landen zou.
Zijn wil sterkte zich in hem, en hij tuurde met stekenden blik, als verwachtte hij dat
de kust nu voor hem zichtbaar zou worden.
Het duurde wel eindeloos lang. De duisternis sloot hen in, zacht aansluipend; een
lichte nevel maakte de wereld klein. Ze aten nog eens van het droge brood, al voor
de derde maal, waren niet meer zoo zuinig met de melk. Niet ver van hen af zagen
ze een groote, verlichte boot varen; het leek een wonderding, warm vuur straalde uit
de ronde vensters, en het bewoog zich zwevend tusschen het grijs van hemel en
water. Ze bleven er zoolang mogelijk naar kijken. Eindelijk leek het gedoofd achter
de kim, als een meteoor. Toen stak Frans ook hun lantaarn aan, boven in den mast.
Een oogenblik voelden ze zich nu minder eenzaam. Ze zagen iets van het roode
schijnsel vallen voor hun boot, 't was of ze er zich aan warmen konden. Maar al gauw
verloren ze dat gevoel weer, en ze bleven leeg achter. De wind had iets scherps
gekregen; hij schoot nu met rukken aan, blies dan eenigen tijd met gelijke kracht,
om plotseling weer uit te schieten, en den lagen kant van de boot dieper weg te
drukken in het zwalpende water. Ina vroeg niets meer. Ze zat voorover gebogen,
haar armen over haar borst gekruist, haar oogen dicht. Ze zou alles verdragen, ze
had dit zelf gewild, ook de kou, waaraan ze niet gedacht had, en haar groote moeheid.
Haar hoofd was zwaar, het bloed bonsde pijnlijk bij de slapen, en ze kon het niet stil
houden, maar schudde het zacht heen en weer. Wie zoo vlucht, dacht ze, zoo dat het
eindeloos lijkt te duren, die kan nooit weerom.
Langzamerhand raakte ze doorziekt van zelfvernedering. Ze had dit ergste gedaan:
vluchten uit eigen boos opzet, om de vlucht zelf alleen, want ze zag geen stipje van
een leven daarachter; - weggaan met een man, waarvan ze niet hield, en die haar niet
begeerde. Ze mocht dus niet schreien bij hem, - ze moest denken aan dien ander.
Maar had ze Jacques nog lief? dat wist ze niet. Ze wist alleen, dat hiervan geen
terugkeer was.
Frans riep haar bij haar naam. - Je moet mijn jekker halen, zei hij, en dien aandoen,
- dan probeer en te slapen.
- En jij dan? vroeg ze.
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- Als de wind meer gelijkmatig wordt, mag je het roer van me overnemen.
- Goed. - Ze haalde hun beider koffers te voorschijn; van wat ondergoed rolde ze
een kussen, zoo dat hij het niet zag. Toen ze zijn jekker zou aandoen, aarzelde ze. Ben jij nogal dik gekleed? Ze moest het herhalen, voor hij haar verstond.
Hij antwoordde: Ik kan wel tegen de kou.
Ze ging liggen; haar voeten raakten de zijnen. Haar hoofd deed meer pijn nu nog,
het was of haar oogen uit hun kassen werden gedrukt. De wind gierde, het water
klotste onstuimig onder haar tegen de boot.
Maar haar gedachten werden troebel; - na korte poos sliep ze in.
- Ik zal nooit weten, dacht Frans, hoe het had kunnen zijn zonder haar. Natuurlijk
had hij het zich anders voorgesteld, - maar was het niet altijd vaag gebleven? veraf?
Hij wist nu wel, dat hij het nooit zou hebben gedaan, als hij de boot niet had kunnen
koopen; - door die plotselinge erfenis voelde hij er zich toe gedrongen. Dus was hij
geen vrij man geweest, en nu.... Hij keek neer op haar donker lijf; - door den wind
hoorde hij haar ademhaling niet. Voor haar was dit geen lichte zomernacht; ze zou
het waarschijnlijk nooit vergeten. Misschien dacht ze, dat er bijna een storm woei,
maar het beteekende niets, aan land zou niemand over den wind praten.
Gelukkig lag ze stil. Hij keek op zijn horloge: half twaalf. De zon zou vroeg
opkomen, en misschien zagen ze dan het land, de witte krijtrotsen. Dan was het
ineens niet ver meer, dan lag daar het leven voor hen, - menschen en huizen, al de
bekende dingen. D i t was wel iets vreemds, iets tusschen leven en dood in, bijna.
Hij keek om zich heen; achter hem was de maan opgekomen, een groote bol, die te
zwaar leek om te stijgen, rood-achtig en mat.
Ina sliep. Hij zou haar niet het roer overgeven; - als hij alleen was geweest had hij
evenmin kunnen rusten. Hij voelde zich helder wakker.
Als jongen, dacht hij, had hij ook waagstukjes uitgehaald. Hij klom in een jongen
boom, zocht het uiteinde van den stam, en greep dat met beide handen. Dan gaf hij
zijn lichaam vrij; - door zijn zwaarte boog de stam, zwiepte terug, boog opnieuw,
zoo eenige malen nog. Het moest gevaarlijk zijn geweest; hij herinnerde zich dat hij
het plotseling, een voorjaar, niet meer gedurfd had. Ook was hij nu vergeten - tot
zijn wondering - met welk soort boomen het gekund had, en welke zouden zijn
gebroken. - Hij dacht dat nu wel geen enkele jongen het meer zou doen.
In zijn jeugd had hij op een dorp gewoond met zijn ouders; zijn vader was molenaar.
Als jongen van twaalf, dertien jaar had hij den wagen gemend, en als het paard schrok
van een auto, dan joeg hij het voort. Loop den schrik maar uit je beenen, dacht hij,
ik houd de teugels. Anderen maanden tot voorzichtigheid, maar hij luisterde niet.
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Toen hij veertien jaar was, stierven zijn ouders, en hij werd door zijn rijken oom
uitbesteed. Nu hij in de stad woonde, hield hij plotseling veel van leeren; de menschen
zeiden: hij paste zich verwonderlijk goed aan. Dikwijls mompelde hij achter zijn
tanden: Pak aan je lot; - hij hield ervan, streng te zijn voor zichzelf. Maar, dacht hij,
heb ik nu niet toegegeven aan een gril, door deze boot te koopen? Hm, een
gemakkelijke manier van reizen was het niet.
De wind scheen sterker te worden, en gelijkmatiger. Op deze manier zouden ze
althans ergens moeten komen. Hij dorst nu ook opnieuw wat meer naar het Zuiden
aanhouden, - hij moest een lange streek in Noordelijke richting gemaakt hebben.
Vreemd, dat Ina zoo sliep; zou ze het merken, dat de wind anders was?
De maan steeg toch, was nu bleek-geel en minder groot. De nevel trok weg, het
werd lichter, maar het kon de dag nog niet zijn. Hij keek op zijn horloge. Eén uur, nacht en stilte. Zijn armen waren heel stijf, en zijn beenen sliepen. Hij zou zijn voeten
wat hooger willen zetten, op Ina's rug, bijvoorbeeld. Een oogenblik deed hij het,
licht, zonder steunen, - trok dan weer weg. Ze had niet bewogen. Ze slaapt als een
kind, dacht hij. Nu deed hij zijn oogen dicht, hij wist zelf niet waarom. Zijn arm om
het roer leek verstard; het touw van het grootzeil had hij om een kikker vastgelegd.
Nergens was een licht te zien geweest. - Nu ben ik toch wel alleen, dacht hij, als ik
dit gewild heb, dan is het bereikt.
De nacht werd kouder.
Deze tocht leek hem een overgang tusschen twee levens. Het nieuwe was vaag,
en het oude verbleekte al. Hij zag zichzelf als kleine jongen naast zijn vader gaan;
ze hepen op een gelen grintweg tusschen akkerland. Nergens stond een huis, het land
was groot en golfde. Zijn vader zei tegen hem: Je moet altijd doorloopen, tot je er
bent.
Een warmte bloeide in zijn borst. Hij dronk wijn met mijnheer van West; er was
een vreemde blik in diens oogen, alsof hij wilde zeggen.... zeggen... Ze dronken het
afscheid. Ina zat aan de tafel en hield haar hoofd gebogen over een boek. Ze keek
niet op, maar haar vader dacht aan haar.
Plotseling begon Greet te zingen en met haar hoed te zwaaien. Het was een
kinderliedje ‘De wind blaast door mijn haren, Ik laat mijn scheepje varen, En zusje's
pop mag mee.’ Toen staarde hij weer in den nacht, voelde het ruischend voortgaan van de boot,
zag zijn lantaarn nog branden. De maan was voortgeschoven aan den lagen hemel,
de tijd verging, langzaam. - Opnieuw, zonder het te willen, sluimerde hij.
En op den bodem, roerloos, lag Ina.
(Wordt vervolgd).
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Sterren,*)
door Adolf ter Haghe
Langs dakespitsen die hun hemel sperren
bespringen thans de sprankelende sterren
bij duizendtallen weer de duistre stad.
Hoe ze mijn ziel uit daags gevang bevrijden!
Zij oop'nen voor mijn oogen 't eindloos-wijde
zoodat mijn peinzen 't peilloos Ruim omvat.
Zoo maakt de nacht mij naaste aller zonnen.
Elk vonkt als vlam van 't zwarte Niet omsponnen,
elk eenzaam, en toch saam in wezen één:
sterren zijn Gods verspreide licht-gedachten
en troosten, bakens in de zee der nachten,
den mens, want ook zijn ziel brandt niet alléén.
Want ziende naar der sterren vuurpupillen
die talloos in onreikbre hoogten trillen
ontstijgt de ziel aan lage aarde-smart;
wie d'aether van de Eeuwigheid inademt
houdt het Heelal in donkre borst omvademd:
doorsterreld raakt de hemel van zijn hart!

*) Uit een April '28 te verschijnen bundel ‘Uit Ravijnen Omhoog.’
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De bader*)
door Adolf ter Haghe
‘Mij trekt, o middagzee, uw zilvren water
zooals een koortsende naar koeling reikt:
uw breede branding en haar blank geklater
die nù mij grillig nadert, dan ontwijkt;
uw golven die uit sneeuwen schuimgewaden
òpdansen als een naakte nymfen-rei
lokken mijn zonheet lijf tot welig baden
in 't bruidsbed van uw bruisend-wild gevlei.
Zoo wil 'k dan huwend ingaan tot uw golven:
naar lijf en ziel van ieder kleed ontdaan
in d'alomhelzing van uw vloed bedolven
uw borsten-buitling worstelend weerstaan.
Hier is mijn ziel, zoo naakt als God haar baarde,
als 't lijf van schaamte-hulslen vrij geloosd;
wis van mij af de smet der smartlijke aarde
in klare waat'ren van onstuim'ge troost!
Dan dankt mijn blank-gelouterd Zelf u later
heilzame kracht, die voor géén kwaal bezwijkt. Mij trekt, o middagzee, uw zilvren water
zooals een koortsende naar koeling reikt.’

*) Uit een April '28 te verschijnen bundel ‘Uit Ravijnen Omhoog.’
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Afstand
door H. van Loon.
IN een flits zag ik haar in den rechthoek van een portiervenster in den trein. Zij stond
op het bebloemde station van een weeldedorp aan het Lago Maggiore. Een walm
van geuren voer van buiten aan en in een nis van geur met achter haar het groenblauw
van het meer ben ik haar blijven zien. Dit alles was me nieuw, want voor de eerste
maal had ik de Italiaansche grens overschreden. In de herinnering lijkt alles van die
reis me één zoete verrukking.
Toen stopte de trein aan dat kleine station, dat ik sinds dien dag wel kan nateekenen.
Het heeft niets bizonders zoo min als de gebeurtenis zelf, die er voorviel en die geen
gebeurtenis heeten mag, al gaf ze aan mijn levenslijn een zoo krassen ruk, dat ik me
toeschijn, voordien nauwelijks geleefd te hebben.
Een stem drong tot me door, een vrouwestem met het overmoedig schallende van
wie zich niet verstaan waant. Wat ze geroepen heeft? De woorden kan ik nauwelijks
herhalen. In geen geval droegen ze iets bizonders, maar eer een groet, afscheid of
tot weerziens i n h e t H o l l a n d s c h . Ik wist niet, tot wien of wie dit was gericht,
en achteraf kan ik evenmin zeggen, wat me van stonde aan boeide in de stem, die
had het veerende van een vogelkreet. Op dat oogenblik kon ik niet anders doen dan
me buigen uit het venster om degene te zien, die in mijn taal had geroepen. Dit
bruuske gebaar deed tegelijk haar, die in mijn leven de groote onbekende is gebleven,
mij het gelaat toewenden. Niet langer dan een seconde kruisten onze blikken elkaar.
Gedurende de weken, die daarop volgden, heb ik nauwelijks aan dit voorval
gedacht. Ik werd door allerlei indrukken bestormd en, terug in de stad van mijn
inwoning, door mijn medische praktijk in beslag genomen. Nochtans heb ik den loop
van dien winter vaak aan haar gedacht.
Deze uitdrukking beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Haar beeld dacht in mij,
want allengs was het als door een scheikundige werking op sympathische inkt weder
bovengekomen. Dit echter was ik me zelf nauwelijks bewust, al wekte het drenzerige
weer zuidelijke droomen. Ik bezon me, hoe het moest zijn in de beschutting van die
rotsen aan het blauwe meer met op de toppen tintelende sneeuw en de heugenis aan
haar gestalte grifte zich te scherper in mijn geest naar mate de kenmerken van haar
uiterlijke wezen verbleekten. Ik kon me spoedig niet meer te binnen brengen hoe ze
er uitzag, maar geen seconde ben ik in twijfel geweest, of ik zou haar herkennen aan
welk onbedriegelijk teeken ook.
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Een bronzen zomerdag vond me maanden later op weg naar een badplaats, waar ik
een pension bespreken zou, in een oude stad. Daar in de winkelstraat ontmoette ik
haar. Ze was alleen en stond voor een winkel. Wat is er in die enkele seconden in
me omgegaan! Mijn eerste aandrift was haar aan te spreken. Slechts twintig meter
scheidden haar en mij. Op dat oogenblik wist ik, de weegschaal van mijn lot in handen
te hebben. Ik aarzelde en vond haar het volgende oogenblik niet meer.
Als een slaapwandelaar heb ik het uur doorleefd, dat vóór het vertrek van de tram
verloopen moest. Voor alle eeuwigheid had ik het spel verloren.
Toen ik in den tramwagen de oogen opsloeg zat ze tegenover me. Haar houding
was zoo ongedwongen, dat dit me op slag rustig stemde. Ik keek haar aan, zij mij en
haar blik drukte evenmin verrassing uit als de mijne haar den indruk kan hebben
geleerd, door haar verschijnen dien eersten zonnedag op mij gemaakt.
Meteen vond ik de makkelijke woorden voor een door de uiterlijke omstandigheden
gegewettigd onderhoud. Zij was naar dezelfde plaats onderweg en het ware op zijn
minst onhoffelijk geweest, zoo ik haar niet mijn geleide aangeboden had, indien zij
die mij zeer vertrouwde streek wenschte te verkennen. We onthielden ons van
zinspelingen op persoonlijke omstandigheden. Wel zei ze, aldoor op reis te zijn
zonder in onderdeelen af te dalen, welke mij koud zouden gelaten hebben, want van
het eerste oogenblik af droeg ik haar een gehechtheid toe, die afstand onontbeerlijk
maakte.
Ze was zeer blond en rank met koele, grijsblauwe oogen en gedroeg zich met het
gemak van een vrouw, die gewoon is zelfstandig op te treden. Haar spreken was
helder, spottend en beknopt. Ik begeleidde haar naar heur hotel en nam mijn intrek
elders om den schijn te mijden.
Op het terras aan zee heb ik haar opgewacht en ik dacht, hoe vreemd het was, den
naam niet te kennen van eene, mij zoo nabij en tegelijk zoo ver. Ik stelde een
wandeling voor langs zee door den donkeren stormnacht en zij liet zich voeren.
Door het duister misleid, geraakten we bij snel rijzenden vloed op een zandplaat,
vanwaar we alleen door het water wadend hebben kunnen ontsnappen. Onze stemmen
vlogen als blinde vogels boven het ruischen uit. Nu ik dit alles me weer te binnen
breng, begrijp ik, hoe ongelooflijk dit toeval anderen moet schijnen. Zoo sterke
werking was die eerste maal van haar stem uitgegaan, dat deze samenloop van
omstandigheden me nauwelijks bewust werd.
Dien nacht stonden we als kinderen voor de eeuwigheid. We leken te stoeien, maar
ons doen had de plechtigheid van ritueele gebaren. Voor een oogenblik aan den tijd
ontsnapt, openden zich voor ons alle mogelijkheden. Wind en golven speelden met
ons hun zorgelooze spel.
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Toen is een groote vlaag opgestoken met regenbuien, waartegen we tevergeefs
schuiling zochten aan de flank van een armelijke schuur. Een wolkbreuk ontlaadde
zich boven onze hoofden en de nacht laaide keer op keer in bliksems open. Wij
huiverden in onze natte kleeren en vluchtten, toen het noodweer luwde, terug.
Den volgenden ochtend heb ik haar niet weergezien. Een briefje lichtte me in, dat
ze had moeten vertrekken, en stelde voor, elkaar te blijven schrijven en precies over
een jaar elkander weer te ontmoeten op een nader te bepalen plek. Ze onderteekende
Magda en schreef den naam van een vriendin in het vaderland, die hare belangen
behartigde en dientengevolge van haar verplaatsingen op de hoogte bleef.
Een reeks brieven is hierop over en weer gevolgd. Als een vogel streek ze over
de aarde en in die brieven verhaalde ze van hare wederwaardigheden, ontmoetingen
en uitzonderlijke landschappen. Nooit schreef ze over wat haar innerlijk wedervoer,
maar gaf in wat ik haar van eigen moeilijkheden bekende dikwijls raad met scherp
en warm begrip. Stilzwijgend was wat liefde heet uitgesloten, welke aan die warmte
vastheid zou hebben ontnomen. Alles wel bedacht, schreef ik die brieven aan me
zelf. Een dagboek is zoo van mij ontstaan, waarvoor Magda de aanleiding is geweest.
Mijn gezinsleven had hier zoo min als mijn werk mee van doen. Zoodra ik door
een geur of welke associatie ook in Magda's afmosfeer werd verplaatst, schakelde
het kontakt met de dagelijksche dingen zich werktuiglijk uit. In geen geval heb ik
ze te haren behoeve verwaarloosd. Integendeel verlevendigde deze wisseling van
brieven de spanning, zonder welke mij geen daad mogelijk is.
Van minnebrieven hadden ze niets, al kon Magda de hare evenmin aan een vrouw
geschreven hebben als de mijne tot een man gericht konden zijn. Haar brieven hadden
de helderheid van water, maar kregen nochtans op mijn lot een noodlottige werking,
want met eiken brief werden de ontbindende krachten in mij sterker. Ik werd opstandig
tegen mijn gebondenheid, al was hierin geen wijziging gekomen. Dagelijksche dingen,
die ik tot dan toe niet opgemerkt had, stonden me bij vlagen tot walgens toe tegen.
Ik dreigde zenuwziek te worden en alleen Magda's woorden uit een naburige verte
waren me tot steun.
Zoo sleepte ik het leven tot den jaardag der ontmoeting. Als punt van samenkomst
hadden we hetzelfde weeldedorp aan het blauwe meer bepaald, waar ik in een met
name aangeduid logement nader nieuws zou wachten.
Eenige dagen vóór den afgesprokene kwam ik er aan. Mijn toestand was
onhoudbaar geworden en reeds deze korte bevrijding verlichtte me. Den eersten
avond zette ik me onder de verandah en verzadigde mijn blik aan de spiegeling in
het meer. De bergkruinen droegen het laatste

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

55
licht, terwijl de avond zich aan den voet samenpakte. Doelloos liet ik mijn niets-doen
wiegen op het klotsen van de booten aan den wal en zoo helder was de atmosfeer,
dat ik ze spottend meende te hooren babbelen.
Eensklaps stond een kind uit het volk naast me. Een dokter is verrassingen gewend
en al toefde ik daar, meende ik, incognito, ik schrok niet. Ze vroeg me of ik de arts
uit Holland was en toen ik bevestigend antwoordde verzocht ze me, mee te gaan naar
iemand, die plotseling zwaar ziek geworden was.
Ik volgde haar en steeg langs een steil pad, want de zieke, zei het meisje, woonde
hoog en afgelegen. Intusschen trachtte ik het kind te ondervragen, maar vernam niets
stelligs, want het kende die vreemde dame nauwelijks. Zelfs den landaard kon ze
niet aanduiden. Slechts tot het beredderen van de woning was ze aangenomen.
We klommen lang en zwijgend onder dicht gebladerte, waar de lucht warm was
en dik. Bij tijden voeren er verstikkende walmen doorheen. Zonder deze gids had ik
de richting nooit gevonden, want al ras verliet ze den gebaanden weg voor het
struikgewas, waar ik me met moeite een pad brak.
Onverwacht stonden we aan den zoom vóór een huisje, dat in den avond zeer
onwezenlijk was. Op dat oogenblik brak de maan door en herkende ik in de diepte
het meer aan het stroomende licht. Maar ik had geen tijd me daarvan rekenschap te
geven, want reeds had de begeleidster de deur geopend en een lantaarn ontstoken,
waarmee ze mij voorging. Ik had in een flits gezien, dat deze woning hurkte in een
klimop vacht en stond het volgende oogenblik in een ruim en leeg vertrek, waar de
muffe reuk me leerde, dat het weken en misschien maanden gesloten was gebleven.
Mijn eerste gedachte was een raam te openen, maar het kind hield me terug en toen
ik doortastte bleken de ruiten of gegrendeld of vastgeroest te zijn.
Ik wendde me naar de witte gedaante, die ik aanstonds op een rustbank eer had
vermoed dan gezien. De lantaren op haar richtend blikte ik Magda in het gesloten
gelaat. Op vele mogelijkheden was ik voorbereid, niet op deze. Maar zoo
verwonderlijk was de boodschap van het meisje en daarna die tocht geweest dat de
herkenning me veel minder verschrikte dan ik thans voor mogelijk houd.
Gedurende enkele minuten kon ik mijn blik niet afhouden van hare zuivere trekken,
den scherp getrokken mond en de oogleden als bloembladen. Onmiddellijk had ik
een acute bloedarmoede vastgesteld. Ik vroeg nu mijn gids te blijven totdat ik
teruggekeerd zou zijn en schreef voor, wat haar te doen zou staan, ingeval Magda
uit deze verdooving mocht ontwaken. Zij kon niet tegenstribbelen, want ik beloofde
haar ouders te waarschuwen, die, naar ze mij met een enkel woord had duidelijk
gemaakt, in de nabijheid woonden.
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De woning dier daglooners heb ik gevonden evenals de apotheek in de 's nachts
onverlichte plaats, maar terugkeerend met de geneesmiddelen heb ik me in het bergpad
vergist. De maan was weer schuil gegaan en spoedig verloor ik elk begrip van richting.
Ik ontmoette geen levende ziel en zelfs de vogels zwegen. Het weer sloeg om en
weldra ruischte het loof van den stroomenden regen.
Hoe lang ik geloopen heb weet ik niet meer. Toen een bleeke dag eindelijk
aangrauwde stond ik opnieuw voor water, dat een ander meer bleek. Een
houthakkersgezin nam me op, spreidde me een bed en droogde mijn natte kleeren
bij het vuur, waarop bij blonde sneden brood de koffie geurde.
Daar ben ik in een diepen slaap gevallen. Met eindelooze moeite heb ik later het
huis van Magda gevonden, zoodat ik me al had afgevraagd, of ik niet had gedroomd,
daar niemand op mijn aanwijzingen bescheid wist. Nog een nacht en een deel van
den volgenden dag is er over heen gegaan. Dit alles verdrong het besef van het gevaar,
waarin ik Magda achtergelaten had, alsof het terugvinden van het klimophuis zelf
mijn doel geworden was.
Hiermede waren de moeilijkheden niet ten einde. Mijn spoedig bonzen geworden
kloppen vond geen weerklank en door het eene omrankte venster turend zag ik de
kamer leeg. Toen zocht ik rondom de woning naar sporen van leven en stond opeens
voor een huis, dat in zijn modernen, strakken en witten bouw het volkomen tegendeel
van het andere was.
Uit een open venster zong een vrouwestem. Het eerste, dat ik, naar binnen ziende,
zag, was een kalender, die me leerde, dat het de dag van de ontmoeting was. Een
stem doorbrak mijn aarzelende verwarring met de vraag, wat ik begeerde. Het was
de stem van Magda.
Zij was niet verrast, want uit haar eerste woorden bleek me, dat ze mij naar het
afgesproken logement geschreven had. Wel verontschuldigde ze zich over de
vertraging, die haar brief had ondergaan, maar een hevige en plotselinge bloedarmoede
had haar tot gisteren te bed gehouden. Toen eerst bemerkte ik haar ontstellende
bleekheid. Aan de slapen en onder de oogen scheen de huid doorzichtig.
Ik kon niet nader vragen, want op hetzelfde oogenblik verschenen op het grasveld
figuren in sierlijke dracht, De vrouwen waren als bloemen licht en kleurig gekleed
en het strakke wit-en-zwart van de mannen maakte eromheen een statige lijst.
Het is een zeldzaam feest geworden, waarvan verdere bizonderheden me ontschoten
zijn, daar het het straks te noemen, schokkende einde als het ware hield omvat. Slank,
met glinsterende oogen, veerkrachtig ging Magda tusschen de gasten. De bevestiging
van de acute bloedarmoede had me zoo min verrast als het mij rouwde, in tegenstelling
met de afspraak
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niet met haar alleen te zijn. Daartoe was dit gezelschap te harmonieus en tegelijk
wist ik, dat zij haar eigenlijke wezen legde in die brieven en het door een te nauwe
aanraking met de werkelijkheid moest geschonden worden. Ik verlangde niet haar
te spreken, want wat we elkander konden zeggen was op oneindig vaster wijs gezegd.
Toen de schemer daalde werd een lange tafel onder de eiken aan de plas geschoven.
Magda zette zich in het midden, het gezicht naar het water. Ze nam een glas, dat was
een glazen bloem, schonk het vol honinggelen wijn en dronk er iederen gast
afzonderlijk mee toe, die, zwijgend het gebaar herhaalde. Het leek me, dat haar diepe
blik in den mijne een seconde langer wijlde dan bij de anderen en tegelijk had ik de
zekerheid, dat dit het afscheid was en alle anderen het eveneens ervoeren.
Het samen-zijn verging in gedempte vroolijkheid. Op de gastvrouw werd niet
opzettelijk gelet en naar mate het donker zich verdichtte verijlde haar gestalte. Het
was niet alleen de gloed, die om heur haren hing, welke mij aan een ander Avondmaal
deed denken. Die gloed is heel den nacht, zoo lang zij met ons bleef, evenmin gedoofd
als die, welke over den vijver fosforesceerde. Nachtvogels scheerden rakelings langs
ons hoofd en soms klonk er een plons of verre, donkere roep - was het een mensch,
een dier? - alsof het heimwee zelf stem geworden was. Boven ons was aldoor geritsel
en af en toe ging in de bladeren een ruischen aan, alsof een vogelzwerm zich opmaakte
tot de vlucht.
Bij het eerste schemeren stonden allen op. Toen eerst bemerkte men, dat Magda
was verdwenen, maar dit scheen even natuurlijk als dat de gloed op het water was
gedoofd. Anderen legden zich te ruste, ik maakte, omlaaggeklommen, een boot van
den oever los en liet me op de luwe golven wiegen, terwijl een stralende dag openbrak.
In de boot moet ik in slaap gevallen zijn, want ik ontwaakte, doordat de lucht werd
doorkliefd van iets, dat geen naam had. Op geringen afstand van mijn boot, maar
oneindig sneller, stoof een andere voorbij, die, onbezeild, evenmin werd geroeid en
waarop ik geen levend wezen bespeurde. Het volgende oogenblik was ze uit het
gezicht verdwenen.
Onder dezen indruk ben ik teruggeroeid. Toen hoorde ik, dat Magda bij het
aanbreken van den dag verdwenen was, niemand wist waar noch hoe.
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Betoovering,
door J.J. van Geuns.
I.
Avond.
De zwarte stammen stijgen angstig-hoog
Met takken-warling tegen d'avond-bleeken
Hemel waarin het geheimzinnig teeken:
Maansikkel licht werd voor der menschen oog.
Hoe is nu alles anders dan bij dag
De vijvers bergen onheil en de wegen
Hebben in 't duister een aspekt gekregen
Of er eeuwlang betoovering op lag.

II.
Nacht.
Als 'k door het woud loop in den stillen nacht
Gaat zich het oude sprookje opnieuw voltrekken:
Geruischloos oopnen zich de breede hekken
Naar 't slot waar alles op mijn aankomst wacht.
Ik zie van torens 't spitse silhouet
Vazen met bloemen staan op de bordessen
En ik herken de kamers der princessen
Wijl voor de vensters lampen zijn gezet.
Maar bij mijn komst in 't slot is 't al versteend:
Roerloos versteend de paarden in de stallen,
De wachters bij de poort, de pages, allen....
Slechts in het park is een fontein die weent.
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. HUIZINGA, L e v e n e n We r k v a n J a n Ve t h , Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
& Zoon, 1927.
Een boek van Huizinga te lezen is altijd een fijn en rustig genot. Deze zoo weinig
professorale schrijver put blijkbaar altijd uit een volheid, een rijkdom van
documentatie, maar ook van geest en gemoed. Hij schrijft eenvoudig en helder,
zonder eenig vertoon, van geleerdheid, litteraturigheid, of wat dan ook. Wanneer
dan daarenboven, zooals in dit geval, zijn onderwerp er een is, dat alle beschaafde
Nederlanders van vóóroorlogsche geestesstemming wel ten zeerste interesseeren
moet, kan hij zonder twijfel verzekerd zijn van een groot, aandachtig en dankbaar
publiek.
En een publiek dat zich leiden laat. Want gaarne en gemoedelijk geeft men Huizinga
gelijk. Hij prikkelt niet tot tegenspraak door hartstochtelijkheid of overdrijving; hij
schijnt de levenswijsheid zelf en met een glimlach geeft men zich door hem gewonnen.
Heeft men tijdelijk zijn boek gesloten en laat men de genoten lectuur nog eens rustig
op zich inwerken, dan zijn er misschien wel eens oogenblikken van twijfel: geschiedde
de overgave aan zoo rustige en beminnelijke leiding niet wat al te grif, men heeft
dan toch altijd dít gemeend en dát er voor gehouden .... Maar de hernieuwde lectuur
veroorzaakt weer dezelfde geesteshouding, men ondergaat een kalme superioriteit,
die door haar hooge beschaving en ingetogenheid al het prikkelende mist dat ....
andere ‘superioriteit’ wel eens kenmerkt.
In dit opzicht was er, zou ik zeggen, tusschen dezen perfecten schrijver en den
perfecten kunstenaar en publicist, die zijn onderwerp uitmaakte, ondanks de groote
vriendschappelijkheid die hen verbond, wel zeker contrast ....
Uit het boek merkt men het niet. Dat Huizinga hier over een goeden vriend schreef,
men behoeft er niet naar te raden. Het eenige misschien dat hij niet geheel begreep
in dien vriend, - geprezen toch om zijn trouw - was zijn blijven hechten aan de groep
van kunstenaars, - en de hen verbindende ideeën-wereld - waaruit hij voortgekomen
was. Hij schijnt hem dat zelfs eenigszins kwalijk te nemen, hij spreekt er lichtelijk
ironisch over. Zooals op meer plaatsen, waar hij ‘tachtig’ vermeldt, of onze ‘arme
litteratuur’ - het woord is van den heer Huizinga. Het is voor het eerst dat ik wat
‘Leidschen geest’, dat ik misschien zelfs iets van ‘Gelehrtenstolz’ in dezen wijzen
en menschelijken hoogleeraar ontdekt heb.
H.R.
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Stephanie Claes-Vetter, Verholen Krachten, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon, zonder jaartal.
Paul Kenis, De Lokkende Wereld, Amsterdam, U.M. Em. Querido, 1927.
Maria Peremans-Verhuijck, Hoe het zich wreekte, Antwerpen, Algemeene
Uitgeverij, geen jaartal.
Dat die fijne roman, hier onlangs besproken, van Maurice Roelants, K o m e n e n
G a a n , in Vlaanderen zoozeer de aandacht getrokken heeft, komt zeer zeker voor
een deel doordat hij zoo bizonder weinig concurrentie heeft in deze periode. De nog
altijd krachtig produceerende groote Vlaamsche romanciers en novellisten niet te na
gesproken - een Streuvels, een Buysse - is het niet heel veel schoons, wat in dit genre
van de zuid-nederlandsche persen kwam in de laatste jaren.
Van de drie hier thans geannonceerde boekjes vind ik dat van mevrouw Claes nog
het beste. Het bevat acht novelletjes, waarvan de eerste vier een zachte bekoring
uitstralen, het vijfde is al minder en de overige drie zijn met de eerste niet meer te
vergelijken. Mevrouw Claes, wie het toch zeker niet aan leiding ontbreekt, moest
zich ernstiger en stelliger laten raden misschien. Het ontbreekt haar zeker niet aan
gaven, aan geest en hart en aan het vermogen zich te uiten. Als zij dieper leert kijken
in leven en menschenzielen zal zij ons nog menige goede kleine vertelling kunnen
schenken. Maar dan ook werken, mevrouw, wérken voor den drommel!
Daar ligt het bij velen aan tegenwoordig, naar mijn overtuiging, er wordt te snél,
te vlot, te vluchtig, te veel god-zegen-de-greep voortgepend, men lijdt niet meer voor
zijn werk, men maakt er zich gladjes van af. Paul Kenis met zijn L o k k e n d e
We r e l d moest zich eigenlijk een beetje schamen. Met een gemakkelijke pen, wat
ervarenheid in zekere wereld, wat zinnelijke gevoeligheid en een beetje vertelkunst
maakt men nog geen roman van beteekenis. Paul Kenis kan iets heel veel beters dan
hij hier toonde. De lezers van Elseviers kunnen er eenigszins over oordeelen. Deze
auteur doet misschien goed zich aan een naarstig bestudeerd geschiedkundig stramien
te houden. Ofschoon hij toch ook eens een modern romannetje geschreven heeft ‘De Roman van een Jeugd’ -waarvan ik na jaren de aangenaam scherpen smaak nog
op de tong heb. Waarom maakt ook deze schrijver het zich zoo gemakkelijk of werkt
hij zoo haastig en onverschillig?
Het zoogenaamd romannetje - of wat verbeeldt het eigenlijk - van mevrouw
Peremans-Verhuyck is in één woord zielig. Haar al te ploertige schilder doet
nauwelijks menschelijk aan. Trouwens haar heele boekje, dat niet eens behoorlijk
gecorrigeerd werd - och neen, 't is niets, 't is niets! En dat draagt dan nog als bijtitel:
‘Bibliotheek voor Iedereen, Eigen Serie No. 1.’ Het begin dus van een cultureele
onderneming!
H.R.
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Carry van Bruggen, ‘Eva’, Em. Querido's U.M., Amsterdam, 1927.
Carry van Bruggen heeft met haar ‘Eva’ onze litteratuur in den letterlijken zin verrijkt.
Wie deze beschrijving van een vrouwenziel nog niet heeft gelezen, weet nog niet bij
benadering wat Carry van Bruggen vermag. Ik was gedurende de lezing ervan geboeid,
geroerd, helder gespannen en tevens droomend. Eva herinnerde mij aan veel en zij
was mij telkens nieuw. Zij verrukte mij, ontmoedigde mij, maar bijkans voortdurend
leefde ik in haar, met haar.
Ik herinnerde me hoe blij ik was met ‘Het Huisje aan de Sloot’; met ‘Eva’ ben ik
gelukkig.
Waarom toch, waarom zoo sterk? Over Eva zou men een langen dag kunnen
schrijven en men zou dan ook de negatieve zijde van dezen mensch kunnen belichten.
Maar er zijn zoo vele kanten aan dit boek, aan deze vrouw. Is zij nieuw, nieuw in
onze litteratuur, nieuw in Carry van Bruggen's oeuvre? Dit laatste allerminst. Dat
wil zeggen, wij herkennen haar telkens, want al haar vrouwenfiguren hebben de
grondtrekken gemeen. Ik heb ‘Heleen’ en ‘Een coquette Vrouw’ nog eens overgelezen.
Zij zijn zusters van Eva. Maar Heleen is zwakker en vermoeider dan Eva, doch met
Eva's denkkracht. Eva is als Heleen, een denkend wezen dat met hartstocht naar een
levensbeschouwing zoekt - zij heeft met Ina en Heleen den honger naar liefde gemeen.
Eva is een synthese van deze twee vrouwen en meer dan dat. Heleen was te zwaar
beladen, te mistroostig, Ina was te roekeloos en bijna kortzichtig. Eva rijst ver boven
haar beiden uit. Zij werkt, zij leeft, zij denkt, zij droomt, maar er is een zekere
harmonie tusschen deze verschillende verrichtingen. Haar levenskracht verlamt niet
door haar verlangen tot inzicht, haar drang naar geluk vernietigt niet haar levensliefde.
Wei is zij tragisch - al deze vrouwen zijn tragisch.
Wat zoeken haar vrouwen? Zelfkennis, zelfontplooiing, zelfverwerkelijking.
Heleen heeft gezegd: ‘een niet overdacht leven is niet levenswaard’. Drang naar
waarheid, eerlijkheid tegenover zich zelf en de omringende wereld, verlangen om te
dienen, te kennen, te begrijpen - begrepen te worden; een smachten naar den éénen
mensch die dezen drang en dat verlangen zal begrijpen, eerbiedigen en vervullen een die geestelijk haar meerdere zal zijn en haar liefde toch van noode heeft.
Het verwondert niet dat deze vrouwen zulk een liefde niet vinden - Zulk een liefde
lijkt haar allen de sleutel tot het geheim des levens en misschien hebben zij gedeeltelijk
ongelijk en ligt hier haar grootste tragiek. Maar het doet er niet toe, zij zijn zoo
diep-vrouwelijk en diep-menschelijk in haar drang - zoo ontroerend-vasthoudend in
haar geloof aan de absolute liefde, dat haar leven als geheiligd wordt door het
onaantastbare ideaal dat boven haar leven zweeft.
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Heleen wilde zich zelf kennen. Eva wil dat ook, en meer dan dat. Zij wilde ook wijder
worden en berusten. Zij heeft zoo lang gepeinsd, haar heef t het leven zoo veel geleerd,
zooveel over den eeuwigen golf slag der verschijnselen, over de driften in den mensch,
de klacht en de kreet der natuur, zij heeft zooveel gemijmerd; haar vrienden zijn
‘verwondering’ en ‘medelijden’ geweest, zij heeft zoo veel gehunkerd en gestreden
dat nu over alle dingen een wijdheid gekomen is die het haar makkelijker maakt
aanvaardend te staan in het leven, ondanks haar pessimistische geaardheid.
Graag gebruikt Carry van Bruggen het beeld van de legkaart die dooreen geworpen
ligt - een wanordelijke hoop waarvan zij niet weet wat het vormen moet - het zal
ondoenlijk wezen... zoo stond zij eens als kind. Graag spreekt zij van den sleutel altijd vorscht haar verlangen naar het geheim achter de dingen en Eva is er dikwijls
dichter bij dan zij zelf weet. Het is misschien gevaarlijk om te zeggen, maar Eva lijkt
een grootsche belofte. Het is of in Eva de dingen zwellen, zwellen naar een openbaring
- telkens is Eva bijna opgenomen in het groot verband, bijna verbreekt Eva de grenzen
en zal zij zich zelve zien, niet verloren en dansend als een speelbal in de ruimte, maar
als een kleine vastheid in de oneindigheid. Die wondere, mystieke nadering heeft de
schrijfster zeer goed beschreven; het is soms of alles leeft, ieder woord, iedere letter,
in een openheid en helderheid die verrukt.
Mocht zij vroeger wel eens wat zwoel zijn, te melancholiek-droomend, te topzwaar
van overwegingen, te speelsch met gedachten, nu is zij bijna overal weldadig kuisch,
en zonder zelfverteedering. O, dat gemis aan zelfverheerlijking bij een vrouw die
toch zoo boordevol van zich zelf en haar innerlijk leven vervuld is, hoe goed doet
het! Zij is soms zoo waarachtig dat men er blij en verschrikt van is! Hoe teeder is dit
hart, niet in zijn hunkeren alleen, doch ook in zijn verhouding tot de omringende
wereld, Lees het tweede Hoofdstuk, ‘Naar Huis’, warm en vol stemming en als
doorzongen van een verlangen naar het goede. Deemoed kent Eva, haar drift is niet
meer zoo rauw en stuipend, haar strijd niet meer zoo verwilderd. En hoewel zij geen
type is dat in de praktijk veel voorkomt, toch zijn haar problemen algemeen en
menschelijk. Met voorkeur heeft de schrijfster een ‘ongeleerde’ vrouw genomen, die
dus alles uit zich zelf heeft, en zij heeft gevoeld dat zij Eva als middelpunt sterker
zou doen leven, als zij alles belichtte van uit de kern die Eva zelf is. Zoo doet zij een
wereld ontstaan gezien door Eva's oogen, beleefd door Eva's hart en geest. Wij krijgen
geen objectieve beschrijvingen, geen oogglinstering, geen haarlok, geen taillemaat.
Heel de wereld is bevlogen van bewogenheden, doorstraalde gedachten, gevoelens,
droomen, geen òn-omlijnde doch levende, die als tastbare wezens zijn. Deze vorm
is nieuw, ook in Carry van Bruggen's oeuvre en zij is verrassend, zij lijkt een nieuwe
mogelijkheid.
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Eva, zoo zeiden wij, is tragisch. Zij ziet de wereld wel groot, doch gesloten en
onheilspellend. Zij heeft de spanning rhytmisch uitgedijd, zij leeft bewust en sterk
in die matelooze spanningen. Een korten tijd losten in Eva al haar spanningen zich
op. Zij werd moeder - en toen zij haar kind voedde, luisterend naar een nachtwind,
voelde zij dat zij een doel kende; zij leek bevrijd. Maar haar onrust en haar
tweeslachtigheid komen weer omhoog.
Ik geloof dat zij onbewust verlangt naar een weten dat nauwelijks meer inzicht
heeten kan. Als Carry v. Bruggen die laatste doorbraak zou kunnen doorstaan, dan
zal zij òf zwijgen òf wel zij zal met haar nu zóó rijk en sterk vermogen over het
woord een zielsbeschrijving geven die in onze litteratuur een geheel nieuw bezit zal
beteekenen.
J. DE W.

J. Greshoff, Keurdicht, Maastricht, Boosten en Stols, 1926.
De gedichten van Greshoff, tot nu toe verscholen in ettelijke, vrijwel onvindbare
bibliophiele uitgaven, worden ons thans in bloemlezing voorgelegd, ingeleid door
Prof. Dr. Jan de Vries, en deze - gedeeltelijk hernieuwde - kennismaking is een
verrassing. In zijn jongste poëzie blijkt Gresshoff geheel aan zijn op den duur
onverdragelijk dilettantisme te zijn ontgroeid. Betrekkelijk laat voor een lyrisch
dichter heeft hij zijn eigen vorm gevonden, openbaart zich zijn persoonlijk talent,
dat men tot nog toe slechts had kunnen vermoeden achter zijn Spielereien en zijn
‘blijmoedigheid’, die zeer zeker in zijn werk méér dan in dat van het meerendeel
zijner tijdgenooten te vinden is, doch die zich hier gelukkig in heel iets anders uit
dan in de onder-ons grapjes, waarvoor welwillende vrienden hem een belooning,
nog wel in klinkende munt, hebben toegedacht, Waarom zijn ‘blijmoedigheid’ niet
beloond met een, even klinkende, fuif? De grap was dan met een grap betaald, en
niet met een dwaasheid, die een schel licht werpt op zekere toestanden in ons lieve,
nuchtere vaderland.
Maar, helaas, het kalf is verdronken; laten wij het niet meer uit het water ophalen!
Naar mijn meening geeft De Ceder (Januari '26 hier besproken) het keerpunt aan
in Greshoff's poëzie. In dezen bundel schijnt hij zich te hebben losgemaakt, voor het
eerst wellicht, uit de beklemming der dilettantische, voor den vuist weg geuite
dichtkunst. Een bezinning, die hij nog telkens tracht te ontwijken, dringt zich aan
hem op. Hoe lang zal het nog duren, eer hij zich onderwerpt en zonder nuttelooze
p o ë t i s c h e zijsprongen het stijgende pad gaat? In elk geval heeft deze keur bewezen,
dat Greshoff - als het hem tenminste vergund wordt te willen! - een dichter k a n zijn
van meer dan gewone beteekenis. Zijn beste verzen (De Bijen, Het Begin, De Gaven
en Meiregen) hebben een charme,
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een zwevende, transparante lichtheid, die wij in het toch niet onomvangrijke, aan
verscheidenheid niet karig bedeelde gebied onzer dichterlijke letterkunde met een
lantarentje moeten zoeken.
R.H.

Ir. R. Loman, Walt Whitman, een Kosmos-dichter van komende tijden,
Den Haag, Servire, geen jaartal.
Henry Cochius, De Positieve Idee, Den Haag, Servire, geen jaartal.
Geert Grub, Haverkernen, Antwerpen, 1926.
Dat een essay schrijven niet ieders werk is en dat de dichter Walt Whitman niet het
eerste het beste onderwerp is, bewijst de studie van Ir. Loman met al te pijnlijke
klaarheid. Weinig onbedachts, doch destemeer halfgedachts bevat dit opstel. Het
mist alle spontaneïteit, elk élan; men krijgt onweerstaanbaar den indruk, dat de
schrijver in zijn analytische voorarbeid is blijven steken, dat hij geen tijd, geen lust,
geen kracht gehad heeft tot synthese. Men houdt niet de minste herinnering aan de
gestalte van den dichter, noch aan het grootsch geheel van zijn werk. Men verneemt
iets o v e r hem, niets v a n hem en dat is fnuikend, voor schrijver en lezer.
Het geschriftje van den heer Cochius is al weinig opwekkender lectuur. Ook hier
een chaos van niet ten einde gedachte begrippen, een betoog, dat elk enthousiasme
mist.
Als Dritter im Bunde de heer Geert Grub met zijn aforismenreeks Haverkernen.
We zijn in Vlaanderen, dus: aan geestdrift (naar zijn samenstelling bij dezen
onvervaarden satyricus echter voorloopig meer drift dan geest!) ontbreekt het niet,
aan oorspronkelijkheid is des te nijpender gebrek, aan z e l f - g e v o r m d e gedachten.
Het is er alles ‘systhematisch’ uitgegooid, doch deze wijze van systhematizeeren het naar rubrieken schikken - bergt feitelijk geen moeilijkheden voor den ijverigen
moralist. De galkernen, welke te luchten war en over de gebruikelijke onderwerpen
(Mensch en Maatschappij, Idealisme, Rechtvaardigheid, Huwelik, De Vrouw, Liefde
en Kunst) werden bijeenverzameld en stevig gerangschikt. Is haver gal? Men zou
geneigd zijn het te denken. Misschien weet Geert Grub later, dat gal op sommige
momenten haver voor hem is geweest. Als dit zoo mocht zijn, zou het schrijven van
dit boekje althans voor hem zelf van nut hebben kunnen zijn. Het is bijna wreed de
waarheid te zeggen: naar a n d e r e n vraagt een vurig idealist in zulke omstandigheden
doorgaans niet!
In trouwe, positief noch negatief laat zich uit dit bundeltje iets ten aanzien van
Grub's schrijversschap voorspellen, maar waarom zouden wij hem niet van ganscher
harte een schoone toekomst wenschen en een krachtige ontwikkeling van zijn talent,
indien dit zich achter zijn idealistische neigingen verscholen heeft.
R.H.
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De Jeugd van Antoon der Kinderen, door hem zelf beschreven. Anno
1892. Uitgegeven door C.A.J. van Dishoek, te Bussum, 1927.
Velen heeft Mevrouw Der Kinderen ongetwijfeld aan zich verplicht, door dit
jeugdverhaal, dat Der Kinderen in zijn verlovingstijd schreef, en natuurlijk nooit
voor publicatie bestemd was geweest, toch uit te geven.
Wij kunnen ons begrijpen dat Mevr. Der Kinderen de blaadjes die dit verhaal
bevatten liefst stil weer had weggelegd, en ze alleen voor haar zelf had behouden,
en ook dat ze ‘hoewel met schroom, en eerst na lange twijfeling’, tot het inzicht is
gekomen, dat zij deze schat harer herinneringen moest mededeelen aan Antoon Der
Kinderen's leerlingen, ‘de jeugdige kunstenaars, die hij zoo hartelijk heeft liefgehad.’
Het is een klein kostelijk boekje geworden, met aardige roode beginletters en
sluitstukjes in houtsnede door Debora Duyvis, die ook een zeer goed profielportret
van Der Kinderen, afteekenend tegen de Bossche Kerk, in koper graveerde - een
boekje dat wij zeker uitgebreider hadden gewenscht, omdat het verhaal nu eindigt
of liever afgebroken is, waar wij 's meesters loopbaan zoo gaarne nog gevolgd hadden.
Op zijn eenvoudige, beminnelijke wijze verhaalt Der Kinderen ons van zijn vader,
die te voet naar Parijs trok om er het goudsmidsvak te leeren; van de kostbare
kerkschatten, die in 's vaders werkplaats kwamen.
En verderop, sprekende over zich zelf, hoe hij met zijn teekencahier naar het lof
in de Kruiskerk ging, en van zijn studie voor de middelbare teekenacte en zijn
aanraking en omgang met Stracké!
‘Stracké was een bizonder man. Hij was geen groot man, maar hij was iemand
van wien je houden kunt. Hij was erg teruggetrokken, hij sprak binnensmonds en
sommigen konden hem niet goed verstaan, maar ik verstond hem altijd.
Hij wist wat het was, “gevoel hebben voor iets” en dat was voor hem het
voornaamste. Daarom verstonden wij elkaar direct en ik ben misschien de eenige in
Den Bosch geweest met wien hij vertrouwelijk omging.’
Deze man is geestelijk van zeer grooten invloed op Der Kinderen geweest.
‘Nu begon ik vrij te staan, naast een man die mij ophief, die geloof in mij had.’
Deze kracht nu ging ook van Der Kinderen zelf uit, en daarom zullen ook
ongetwijfeld zijn leerlingen de daad van piëteit van Mevr. Der Kinderen waardeeren,
om deze jeugdherinneringen niet alleen voor zich zelf te bewaren, maar mede te
deelen aan hen die zoo zijn volle sympathie hadden.
R.W.P. Jr.
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D. van Gelder, Kruissteekpatronen. Uitg. Maatsch. ‘Elsevier’ Amsterdam.
Ik heb op Sint-Nicolaas van een lief klein elfjarig meisje een bladwijzer gekregen
met een geborduurde eend erop, die ontleend bleek aan Van Gelders boekje:
Kruissteek-patronen. Dit was dus direct de proef op de som der bruikbaarheid. Want
dat is de bedoeling ook, zooals de teekenaar in een bijlage o.a. nog toelicht: een reeks
motieven te geven, die naar v r i j e k e u z e van samenstelling en kleur kunnen
worden uitgevoerd.
De samenstelling der motieven, die op de bier gegeven prentjes voorkomt behoeft
dus niet strikt te worden nagevolgd, doch dient slechts tot a a n d u i d i n g van
eventueele mogelijkheden.
Hij geeft dan ook in een zestiental blaadjes, groepeeringen van dieren, heele
landschappen met boomen en herten, interieurs met poezen, wiegen, hangklokken,
huizen langs de vaarten, Sinter Klaas die over de daken rijdt, en wat niet al, met een
genoeglijke speelschheid, die telkens in de vierkantjes het type der dieren en dingen
vrij goed karakteriseert.
Wij weten wel dat Dijsselhof vele jaren geleden ook zijn kruissteekboekjes
samenstelde en wij daardoor een schat van ornamentjes voor borduurpatronen rijker
geworden waren; dat daarna de firma D.M.C. haar bilderbücher-serie uitbreidde;
maar ondanks dit alles, al ‘voorziet’ het boekje dan ook niet ‘in een dringende
behoefte’, zooals de term luidt, het is geenszins overbodig.
De jeugdige teekenaar heeft op geestige wijze de houdingen van eekhoorns, katjes,
muizen, olifanten, apen, honden, bokjes gezien en in hoekige figuurtjes vastgelegd.
Hij heeft iedere plaat omrand door velerlei motiefjes, het nu aan de werkstertjes
overlatend deze tot goede combinaties te groepeeren. En zoo is er behalve de
kleurenkeuze ook nog de compositie, aan het vernuft en den smaak der uitvoersters
overgelaten, wat er zeker toe bijdraagt de animo te bevorderen.
Zij hebben in dit boekje een goede voorraad motieven, die zij naar eigen inzicht
tot.... schoone bladwijzers, en andere fraaie zaken verwerken kunnen.
R.W.P. Jr.

Jacob Dooyewaard.
Niet lang geleden exposeerde de firma Buffa, een aantal nieuwe werken van Jaap
Dooyewaard, die thans te New York in de Milk-Gallery een tentoonstelling houdt.
Die tentoontoonstelling bij Buffa, zij gaf ons weer een nieuwen kijk op
Dooyewaards werk, dat zich in den loop der jaren nog al eens gewijzigd
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heeft. Dooyewaard toch, die ongetwijfeld een begaafd schilder is, heeft de eigenschap
van zich zeer gemakkelijk aan te passen aan de werkwijze van een schilder voor
wiens kunst hij iets gevoelt.
Ik geloof niet dat dit opzettelijk is, dat hier eenige imitatie in het spel is,
integendeel! Het gaat, geloof ik, gansch onbewust. Hij apprecieert de kleur, de
zienswijze, de onderwerpenkeus van dezen of genen met wien hij dikwijls bevriend
is, en samen met de schilderkist er op uittrekkende, kiezen zij een zelfde onderwerp,
vergelijken elkanders werk en onwillekeurig neemt hij het gamma van des andermans
palet over, al blijft er natuurlijk nog wel iets persoonlijks in; maar een eigen stijl had
hij zich toch dusverre nog niet gevormd.
In Laren schilderde hij ‘het Larensche binnenhuis met moeders en kinderen,’
zooals dat aldaar gebruikelijk is.
Het was niet slecht, maar het had ook evenmin die kwaliteiten, dat men het naast
Neuhuys, Kever, van Beever, Evert Pieters, zou kunnen plaatsen.
Later is in Dooyewaard's werk de omgang met Arthur Briët, door diens bruinen
toon, diens Drentsche en Veluwsche onderwerpen wel merkbaar. En daarna zien wij,
hoe hij zijn gewone schilderwijze loslaat, hoe zijn kleur lichter en helderder gaat
worden, en hij de verf in losse streekjes tegen elkaar zet. Zijn smeuïg impressionisme
maakt plaats voor een meer verstandelijk bewust pointilleeren, waarbij wij, zoo wij
een naam noemen, niet denken aan Hart Nibbrig, noch aan Co Breman, maar aan
den Amerikaanschen schilder H.W. Singer, die langen tijd in Laren gewoond heeft,
en thans naar Onslö zijn domicilie verplaatste.
Zijn dagelijkschen omgang met Singer, het kiezen van dezelfde Noorsche
onderwerpen, zij lieten niet na op den ontvankelijken Dooyewaard te influenceeren,
en in zijn landschappen met groote dennenboomen, met bergen en valleien, vinden
wij veel terug wat aan Singer's pastels en aan diens dunne, direct raak opgezette
schilderijen herinnert.
Toch is er in zijn werk een andere sfeer gekomen, tintelt er het zonlicht en schittert
de sneeuw, vibreert het avondlicht; want het zijn ook veel interieurs en stillevens,
die hij in de lange winteravonden bij kunstlicht schildert.
Dat Dooyewaard na zijn impressionisme, na zijn diviseeren, tot iets anders zou
komen, of liever dat uit deze nieuwe techniek iets anders zich geleidelijk zou
ontwikkelen, daar twijfelden wij niet aan, en deze komende phase, die tot een
persoonlijk element in zijn werk zou leiden, zij was reeds merkbaar op de
tentoonstelling bij Buffa, en zij kwam het sterkst tot uiting in het hierbij
gereproduceerde stilleven met tinnen kan en schaal met vruchten, doordat wij er in
zagen hoe hij als het ware zijn techniek te boven was gekomen.
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In zijn vroeger werk eischte de eigenaardige werkwijze van kleurzetjes naast elkaar
nog een deel onzer belangstelling op, waardoor deze werd afgeleid, of liever, waardoor
wij bij de beschouwing van het schilderij ons niet los konden maken van de wijze
waarop het ontstaan was.
Een techniek - welke ook - moet nooit zóó zijn dat ze naar voren treedt ten koste
van het kunstwerk, Dat Dooyewaard echter ook in zijn gepointilleerde schilderijen
reeds iets eigens bereikte, toonde hij bij Buffa met een groot interieur met leuningstoel,
in een stilleven met een Japansch beeldje van den god Fukurokudju, waarbij de
stofuitdrukking een diviseeren aannemelijk maakte. Niet het minst spreekt
Dooyewaart's gave in d i e richting uit een groot schilderij ‘in den tuin’ waarin de
bloemen en het zonlicht zeker aanleiding tot pointilleeren gaven.
Dooyewaard vindt in deze werkwijze zeer zeker een weg die hem leidt tot een
voor hem sterker uitdrukkingsmiddel en uit zijn laatste schilderijen en enkele stillevens
bleek ons dat hij zich ook boven zijn techniek had uitgewerkt, en deze hem als een
dienstbaar hulpmiddel was geworden om zijn indrukken weer te geven. Zóó moet
het zijn.
Laat ons dan ook hopen dat hij nu zijn eigen richting gevonden heeft, en hierin
rustig blijft voortwerken. In dat stilleven met een tinnen kan zit alvast een goede
belofte.
R.W.P. Jr.

Werken van Ch. Kvapil en Henri Asselin in den kunsthandel Deelman,
Vondelstraat, te Amsterdam. Het debuut van J.J. Voskuil.
Meer dan het meerendeel der modernen in andere landen hebben vele Fransche
jongeren - hoezeer zij misschien ook naar nieuwe uitings-mogelijkheden streven, de lust behouden in ‘la belle peinture’. De worstelingen om karakter, waarin alles
wat jong is en dus ook de moderne kunst bevangen ligt, krijgen bij vele Franschen
nooit dat dikwijls gewrongene, tragisch krampachtige, waar het Germaansche geestesen kunstleven van getuigen kan. Er blijft veelal een harmonie en een bekoring bestaan,
zij het aan de oppervlakte. Het instinct, het bloed van het Latijnsche ras blijft aan
die oppervlakte dikwijls een zekere vlotheid, een zekere élégance en een ‘fraaie’
beelding scheppen, waar, in de diepten, de geest reeds worstelt om een nieuwe
schoonheid.
Bij Asselin ligt dan dit werk in de diepten, ‘in het licht’, dat vanuit die diepten
door de vormen en kleuren, vooral van zijn bloemstillevens, komt uitschijnen. Bij
Kvapil zou men het moeten zoeken in de compositie van zijn Rubensiaansche
vrouwennaakten (hij leefde en werkte lang in het Vlaamsche land) die hij liefst in
een omgeving van boomen en water
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plaatst. Het accent ligt in zijn werk op het monumentaal-decoratieve; in dat van
Asselin meer op het droomend-lyrische.
***
In denzelfden kunsthandel debuteerde de jonge Hollander, J. Voskuil, met een groot
aantal schilderijen, teekeningen en pastels, wat, voor mij, een veel interessanter
expositie vormde dan die van de beide bovengenoemde Franschen. Voskuil is een
zoeker met groote vitaliteit, een vitaliteit die vooralsnog weinig gericht is en hér- en
dérwaarts uitschiet. Bij elk van zijn werken speurt men den, niet te miskennen, invloed
van diverse moderne voorgangers en kan men namen mompelen als die van: Jan
Sluijters, Ernst Leijden, Mark, enz. Invloeden die zóó ver gaan, dat zij niet alleen de
sfeer, de kleur en de compositie, maar ook de motieven raken. Zoo vindt men, om
bij dit éene sprekende voorbeeld te blijven, Sluijters' bekende ‘lampetkan’ volledig
herboren hier terug. - Toch, niettegenstaande deze uitingen van den zoeker Voskuil
grootendeels spiegelingen zijn van, uit den geest van anderen geboren, gestalten en
beelden, niettegenstaande ook men kan betwijfelen of het noodig en goed was al dit
werk uit het atelier in de openbaarheid te dragen, toch kan men van ‘interessant’,
zelfs van ‘belangrijk’ blijven spreken, omdat men voelt hoezeer Voskuil niet als een
dilettant-epigoon zich mee laat drijven nu hier- dan daarheen, - maar dat hij levend,
diep-in, reageert op wat hij vereert.... En uit zulk een reageeren wordt bij een
waarachtig kunstenaar, - wat Voskuil m.i. is -, op den duur dikwijls een eigen stem,
een ‘af’ karakter definitief en voor goed gewonnen. - Men kan bij iemand als deze
schilder voorloopig nog moeilijk zeggen hoe dit definitieve karakter zich tenslotte
zal vertoonen; de wegen van een zich ontplooienden kunstenaarsgeest zijn
onnaspeurlijk. Vooralsnog acht ik de fijne krijtteekeningen onder het best geslaagde
werk; de gevoelige (Japansche!) lijn, - daarin zie ik voor Voskuil een poort naar de
toekomst, eerder nog dan in het componeeren met verf. Composities als b.v. de soort
‘moderne Boeddha’ die hier ook hangt, gaan m.i. de waarde van een eenigszins
wonderlijk experiment niet te boven.
A.E.V.D.T.

Glasbeschildering in den nieuwen raadhuisvleugel te Amsterdam.
De Afdeeling Gebouwen van de Hoofdstad gaat voort met loffelijke pogingen, ook
de decoratieve kunsten in contact te brengen met de
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stedelijke architectuur. De groote traphal van den nieuwen Raadhuisvleugel zal door
Prof. R.N. Roland Holst van gebrand glazen vensters worden voorzien, maar in
afwachting dat dit gebeurt heeft de heer A. van Zeegen de opdracht ontvangen, het
kleinere trappenhuis, dat men direct bij den gracht-ingang tegenover zich vindt, door
schilderingen te verluchten.
Ik zeg te verluchten; verlichten wordt het uit den aard van de zaak bij
glasbeschildering nooit; - waar echter, zooals men mij zeide, een bizondere vrees
voor halve duisternissen, die bij de Afd. Gebouwen ontstaan is, tot het gebruiken
van zooveel mogelijk lichte verven noopt, daar zijn den kunstenaar de handen wel
erg gebonden: zijn vrije beschildering der venstervakken (géén glas in lood) vraagt
de spelingen van een clair-obscur, en is natuurlijk eenigszins tot magerte gedoemd,
als bijna niets van de lichtheid der traphallen mag worden opgeofferd.
De heer van Zeegen werkt met een glaslakverf, waarmede hij, zooals mij verteld
werd, ook reeds ovale en vierkante stukken in gelijst glas beschildert in fantastische
vormen - aquarium- en andere gevallen -, die men dan voor de huiskamerramen
hangt, gelijk onze gelukkige voorouders, de slotheeren, het hunne gebrand glazen
familie-wapens deden. Hoe dit precies zij, de schilder begint steeds, op welk glas hij
ook arbeidt, met op de te verluchten ruiten een dun-gele lakverf aan te brengen,
waaroverheen hij dan later zijn voorstellingen penseelt.
De waarde van het werk zelf van den heer van Zeegen is welbekend. Zijn
schilderingen, ontleend aan alle natuurvormen, gaan zich graag aan grilligheid te
buiten. Als het daarbij aan iets schort, dan is het naar mijn meening meest aan den
samenhang tusschen de afzonderlijke voorstellingen, en aan een zekere vitaliteit,
maar elk op zich kunnen die voorstellingen boeien door fijne nuanceeringen en
treffende kleurverhoogingen. Zeer mooi schittert soms te midden der zoete
weifelachtigheden een sterk purper of zeeanemoon-rood.
Van de (vertikaal veel keer doorbroken) venstervlakken van vijf bij zes meter, die,
terzijde der vijf steenen trappen van de vijf étages, op de binnenplaats uitzicht geven,
zijn thans twee bijna gereed ten opzichte dezer beschildering.
De heer van Zeegen was er nog aan bezig. Op een trapleer staande schuurde hij
met puimsteen de te veel naar voren komende dikten weg, om de kwade overgangen
te doen verdwijnen. En met eenige voldoening verklaarde hij, dat zeep noch soda
vat habben op zijn glaslakverf, die slechts kan worden uitgebrand door sterkere
specie.
Oct. '27.
V.D.E.
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Tentoonstelling in de rijksacademie.
In de behagelijke en uitstekend verlichte expositiezaal van het, met veel vernuft en
smaak, totaal gemetamorfoseerde Rijksacademiegebouw is ongeveer een 120-tal
werken, hoofdzakelijk schilderijen en teekeningen, van oud-leerlingen uit de periode
van 1870 tot 1900 opgehangen. Dat de schilderkunst en ook, in engeren zin, de wel
aldus genaamde ‘schilderijkunst’ aan deze instelling in de nieuwe fase, welke zij met
haar nieuwen, breed aangelegden en voor het onderwijs zooveel belovenden
hoogleeraar-directeur is ingetreden, geenszins in de verdrukking is gekomen, zooals
door sommigen voorbarig was gevreesd, - dit wordt wel ten volle bewezen door de
liefde en het inzicht, waarmede deze keurverzameling is bijeengebracht, welke geen
waarlijk belangstellende ongezien mag laten. Verscheidene kunstenaars zijn hier op
hun best vertegenwoordigd. Slechts van sommige zou men òf een vollediger, òf een
beter keuze hebben gewenscht, zooals van Breitner, Witsen, Poggenbeek, van Looy,
Tholen, Suze Bisschop, Coba Ritsema. Doch hier kunnen verschillende factoren zich
hebben doen gelden: allicht de beperkte plaatsruimte, wellicht ook de onmogelijkheid,
om over zekere werken de beschikking te verkrijgen, ofwel het oogmerk, om liever
niet het overbekende, maar bij voorkeur het bizondere, meer exceptioneele of oudere
uit eenig oeuvre te laten zien. Van Jan Veth bleef al het voornaamste onbereikbaar
door de gelijktijdigheid van de imposante herdenkingstentoonstelling, in Den Haag
aan hem gewijd. Toch vindt men ook hier van hem nog eenige stukken, die er mogen
zijn. Twee fijne, bescheiden artiesten, van wier werk zoo uiterst weinig in ruimer
kring bekend is, temidden van hun vermaarder tijdgenooten te ontmoeten, is
daarentegen een ware verrassing: Meiners met zijn beschaafde, innige portretopvatting
en stillevenbehandeling, van Rappard met zijn aan Van Gogh verwant sentiment. De
sympathieke schilderes Wally Moes vermocht als koloriste zelden zoo hoog te reiken
als in haar teeder-lichtvol werk ‘Moeders geluk’, dat hier aanwezig is. De nadere
kennismaking met Van der Waay en Witkamp leidt eerder tot meer, dan minder
waardeering. Bastert's Timmermanswerf heeft een zoo fijne stemming, een zoo
delicate grijsheid van toon in lucht en boomengroen, als door dezen schilder in later
tijd minder vaak over zijn landschappen werd gespreid en die hier, niet
onwaarschijnlijk, mede aan den invloed van zijn vriend Poggenbeek zijn toe te
schrijven. De Antwerpenaar Van Beever treft en interesseert met zijn minutieus
gesoigneerde, kleurvolintieme schildering. Monnickendam's artistiek verleden, met
de daarin heerschende picturale ingetogenheid en evenwichtigheid, boeit ons stellig
niet minder dan zijn latere, luidruchtige uitbundigheid. Van Karsen vindt men een
uitgezochte collectie stemmingsvertolkingen, meestal door de stilte, de
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verbleekende kleuren en het verdwijnende licht van den scheidenden dag of door het
nog latere avonduur geïnspireerd. In het van Isaäc Israëls tentoongestelde herkent
men den op kleur verliefde, vol gretige aandacht voor het momentane en bewegelijke
en voor het bloeiend, fel-lichtend effect, vol fijne onderscheiding óók voor kontrast
en toonverschil en daarmee duidend vorm en ruimte tevens. De enkele werken van
Hart Nibbrig demonstreeren volkomen diens groot talent. Haverman's ‘Knapenportret’
is een der hoogtepunten van zijn kunnen. Het gevoelige moederportret van Lizzy
Ansingh en haar beide even geest volle, als charmant geschilderde poppenstukken
geven een vrij volledig beeld van haar spiritueel en koloristisch kunstenaarschap.
Voorts zijn Voerman, Van der Valk, Toorop op juiste en waardige wijze
gerepresenteerd; mocht men ook van laatstgenoemde iets meer hebben gewenscht,
men treft toch enkele zijner uitingswijzen uit diverse jaren aan. De groep Van Looy's
uit vroeger tijd is belangrijk en vol bekoring. Ten zeerste mist men echter eenig
specimen van zijn later, luministisch figuurwerk. De eveneens wat te beperkte
Breitner-inzending vertegenwoordigt toch nog voldoende den machtigen verheerlijker
der fysionomie van Amsterdam, den weidschen verruimer van het Haagsche
impressionisme, ook op het gebied der figuurschildering. In deze zaal mochten onze
twee grootste architecten, die aan de Academie studeerden, niet ontbreken; van
Berlage vindt men enkele zijner schilderkundig zoo waardevolle reisschetsen, van
de Bazel eenige karakteristieke houtsneden. - Een tentoonstelling van beteekenis,
die der Academie en haren leider hooge eer aandoet.
H.F.W. JELTES.
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James Ensor: aspecten
door Karel van de Woestyne
I.
EEN Schilderij. Een Boek. En dan, natuurlijk, de Zee.
“Mer pure, inspiratrice d'énergie et de constance, buveuse inassouvie de soleils
sanglants”. De woorden zijn van hem, die het Schilderij heeft gemaakt, die het Boek
heeft geschreven. Veertien dagen geleden is hij één en zestig jaar oud geworden; één
en zestig jaar lang heeft hij haar rythmischen slagzang gehoord op enkele meters van
zijn huis, in het duistere huisje met zwarten gevel, waar hij, na zijne ouders, een stap
van den hoogen dijk, rimpelrijke schelpen verkoopt en perlemoeren kinkhoorns op
verguld-bronzen voet, naast Delft-blauwe matrozen, en baadsters van zalm-roze en
bezwijmend bleek-blauw porcelein, en waar in het raam de zorgvuldige teekening
hangt van eene Japansche Meermin. Hij kent ze als geen, de zee, ze is in zijne vochtige
oogen besloten, zijne grijze oogen van wisselende kleurexpressie als zij, de zee, de
zuivere zuiverende, die moed en taaiheid schenkt aan kunstenaars als aan visschers:
beiden worstelaars zoo er ooit waren, al zuigt ze hun wil aan als bloedige zonnen.
Het lokkende voorjaar, dat mij al te vroegtijdig had verzaad van zoete
boomgaarden-in-bloei, had mij naar haar teruggevoerd. en naar hem, die als zij, zout
is en scherp, en steeds nieuw. Na jaren heb ik haar teruggezien, te Oostende. “Entrée
de ville d'intense beauté maritime, dépourvue de banalité; vieille tour robuste et
fruste, si bellement dressée”. Het oorlog-Oostende is bijzonder tragisch geweest; aan
den hoogen rug van zijn dijk stond het vol kanonnen als een stekelvarken vol
dreigende stekels. Het beleefde de heldhaftigste daad van den oorlog: het aanvaren
van de “Vindictive”; intusschen leefden de inwoners als troglodyten in hunne
doorschudde kelders. Na de vier jaar dat het heeft geduurd en de twee die sedert dien
verloopen zijn, fleurt Oostende weêr op, al blijven de duinen hol als tooneelduinen,
al zit het Palace-hotel in een puntigen krans van marinegeschut op betonnen
voetstukken; al begint, nauwelijks een half uurtje verder, het nog gapende blijk der
teistering. De zee, zij, is onverschillig gebleven; zij rolt hare wisseling naar het strand,
dat ze ros laat van schaaldiertjes en hemelsch blauw van trage waterplasjes; hare
kuivige franjes krullen aan de kaaimuren; zij gaat, en zal te gepasten tijde terugkeeren;
ze is niet, als de aarde gedenkend; ze heeft den oorlog vergeten. Zij is de gezondheid
der wereld; zij blijft haar-zelf gelijk.
Goddank, ook hij, Ensor, is zich-zelf gelijk gebleven. Het zwart-ouder-
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wetsche winkeltje daar waar geen drie klanten per jaar komen; langs den onvasten
trap, Japansche kakemono's voorbij met grijnzende samoerai's; de kamer in die heet
pompeus: het atelier, en die is, eenvoudig, eene kamer. Maar eene kamer om den
burgers bij valavond schrik aan te jagen; ter wanden een brons-bruin, reusachtig
Japansch masker naast het framboosrose, lang-neuzige mombakkes van een Vlaamsch
karnaval-belijder; gebroken stroobloempjes gevoed met vlokkig stof; twee verlept
satijnen miniatuurlaarsjes uit de jaren 60: gorge de pigeon en ventre de biche,
weemoedige elegantie uit den sentimenteelen tijd dien Offenbach leerde dansen op
een vulkaan. En schilderijen: honderden. “La dame à la mouche”, teer-roode tronie
met vlak-blauwe oogen van nuchtere absinthe-drinkster met bibberenden
vleesch-mond; laag mannenportret met strakken blik tegen een muur vol edele
kunstschoonheid. Ribbige rooie kool en witte kool. Bloemen die verstarde vlammen
zijn. Ballet-fantazieën onder regenbogen. Weemoed der achttiende eeuw in
licht-aangetikte pastel-teekeningetjes. Bruin als oud perkament een hallucineerend
calvariebergje. Etsen, die bijten gelijk ze gebeten zijn. De schilder Willem Paerels,
die, mauve en water-groen, een doodshoofd biedt dat eene sigaar rookt aan een dame
die rookt eene sigaret (symbolen zijn een vernuftig tijdverdrijf). Décors voor Ensor's
eigen pantomine (hij kleedde zelf de poppen en dichtte zelf de muziek aan dien
harmonium daar, door zijne vingeren als met knekels betokkeld). - Eindelijk - o, ik
heb niet alles genoemd! - het schilderij waarvoor ik gekomen ben. En dan, het spreekt
van-zelf, James Ensor in eigen persoon.
Verleden winter heb ik hem herhaald te Brussel ontmoet. Hij zat er banketten voor
en at er ook bij ministers. Wij hebben er tegenwoordig twaalf; ik geloof, dat hij ze
allen heeft aangedaan. Maar te Brussel wimperen zijne oogen en in de koffiehuizen
stoot hij alle stoelen aan. Hij sprak er toasten uit vol lapidaire oordeelvellingen. Hij
zei: ‘Vive de Rudder, c'est un nom bien porté’; den schilder Oleffe sloeg hij volgend
portret in het eigen gezicht: ‘De vieilles enluminures le représentent botté jusqu'au
col, harponnant des cétacés, harcelant des phoques, taquinant des morses, dépouillant
des veaux marins et autres. Je l'ai vu, portant une morue colossale ou chiquenaudant
un ourson effaré. Plumant des pingouins, écaillant des sirenes, bouffant des huîtres.
Ses pieds sont palmés’. Aldus sprak hij in breed-cirkelende hyperbolen, want in
Brussel gevoelt hij zich bijzonder schuchter. De dichter Grégoire le Roy moest, aan
eene huldigende tafel, hooren van uit zijn mond: ‘Hurrah, pour Grégoire le Roy,
notre vrai poête national’, en ik weet niet wie van beiden, Le Roy of Ensor, het ernstig
heeft opgenomen. Misschien wel allebei. Hetgeen dan een teeken des tijds zou zijn.
Aldus is Ensor te Brussel. Maar ik zie hem te Oostende, in het schemer-
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licht van zijne overvolle schilderkamer. Hij is rustig. Hier hoeven zijne oogen niet
te wimperen: ik zie ze diep en wisselend als de zee, die er hare kleuren aan ontleent.
Het matte room-geel van zijn gelaat is eenigszins te bleek, omdat hij vroeger te
donker is geweest. Zijn mond is paarsend, ook misschien omdat hij te rood eens was.
Deze blauwzwarte Spanjool van Engelschen bloede, die in België kwam geboren
worden, is thans van haren zilverwit (zilver wordt geel als men het niet intijds
oppoetst). Hij had vroeger over zijne kruin eene scheiding waar aan beide zijden het
kroeshaar uit kabbelde. Thans weet men niet meer of Ensor die scheiding nog heeft;
hij doet nimmer zijn hoed meer af, dan om even dames te groeten.
De handdruk van James Ensor is vol innige teederheid; de handdruk van een
grooten eenzame die, wat hij ook meene, de menschen mint. Zijne hand is klein en
vleezig, en blanker nog dan zijn aangezicht. Een nobel gebaar van haar wijst de doos
met sigaretten; de schilderijen van Ensor verdragen het, gezien te worden door
sigarettenrook. Ze verdragen zelfs heel wat meer. Zij hebben al heel wat meer moeten
verdragen.
Wij staan thans voor het Schilderij. Hij staat naast mij, zwart, groot en machtig,
verlegen en hoogmoedig; zoo heeft het leven vol strijd dat het zijne is hem nu eenmaal
gemaakt.
Die strijd, het is Het Schilderij. Ik zie het voor het eerst, al dateert het uit 1886.
Althans: het schilderij is een brutaal feit uit dien strijd, een werkelijk en
algemeen-begrijpelijk feit dat de duistere veelvuldigheid van den eigen strijd
veruiterlijkt. Een kinkhoorn, nietwaar, kan de zee zijn, zelfs naar het geluid voor wie
imaginatie heeft in zijne ooren. Het zal den artiest altijd spijten, dat hij zich qua zee
met zoo'n kinkhoorn moet tevreden stellen; maar hij zal toch al heel blij zijn dat hij
in den kinkhoorn een symbolisch beeld bezit van de zee; want men kan nu eenmaal
niet alles bezitten, en het scheelt weinig, of het Relatieve is beter dan niets. Het
schilderij nu stelt voor de Intrede van Jezus Christus binnen de Stede van Brussel.
Het is, op het grootste doek dat de fijne Ensor ooit aandorst (hij is aldoor gevoeliger
voor détails), het omwerken tot schilderij van een ets die wel een vijf en dertig jaar
oud zal zijn. Het toont den optocht van boeventronies (wie heeft niet een boeventronie
in zijn familie?) die een heel klein Christusje op een heel klein ezeltje, in
heerlijk-ijllicht trouwens, voorafgaan en volgen tusschen de heerlijkheid van de
Brusselsche en kapitalistische Renaissancehuizen. Den Heiland gaat een toeterende
muziek vóór van menschen in Oostenrijksche maskarade-uniformen, die aan een
kartel zich noemen: “Les fanfares doctrinaires”. Maar bovenaan bazuint een banderooi
het uit: “Vive la Sociale”, terwijl onderaan een plankje aan een stok - op de ets althans
- den wensch uitdrukt dat Anseele lang leven moge. Mijne lezers verwachten geen
verdere verklaring, ook niet van des schilders bedoeling. De schilder zit midden in
zijn werk als eene spin midden
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in haar web; de spin heeft waarschijnlijk geen bedoeling gehad dan.... een net te
maken naar haar beste vermogen en feitelijk is het web toch wel het allerbelangrijkste.
Zoo ook het werk van den schilder; Ensor zou zijne schilderij wel kunnen verklaren,
maar het is zoo goed als zeker dat zijne verklaring ernaast zou zijn. 't Beste wat hij
zou kunnen zeggen: het is een facet van mijn strijd, onder een gemakkelijken vorm
uitgedrukt; trouwens, ik vraag u alleen of ik er als schilder op achteruit ben gegaan.
En 't antwoord is, dat het Ensor-mirakel van bij 1879 zijn verder verloop neemt.
Ensor immers is niet op een gegeven oogenblik den voorlooper geweest in een
gegeven richting: zijne verbluffende veelzijdigheid, geholpen trouwens door een
Toeval dat hij als een huisgod diende op te stellen, liep zoogoed als allen vooruit in
zoogoed als alle richtingen. Hij-zelf heeft het eens in sterke woorden uitgedrukt:
‘Mes recherches continues, aujourd'hui auréolées, soulevèrent les haines de mes
suiveurs escargotés, perpétuellement dépassés. Une consolation. Oui, les cubistent
citent les angles du “Lampiste” (1880) et les lignes du “Liseur” (1881) en précédents
importants; de même nos luministes citent les fines lumières de la “Mangeuse
d'huîtres” (1882), des “Enfants à la toilette” (1886), et nos jeunes peintres libérés
reconnaissent l'importance de mes recherches multiples dans les voies variées du
beau’. En dat hij, de steeds wisselende en heden nog altijd opnieuw veranderende
en naar zich toehalende, aldus van allen de groote broêr kon zijn; hij die 't
bovenstaande bij rechte mocht schrijven, zonder dat iemand hem zelfs mag
beschuldigen van nochtans billijken hoogmoed; hij die, geen twintig oud, de
‘Lampiste’ maakte, die 't sieraad blijft van ons Modern Museum en, enkele jaren
later, die ‘Intrede’ schildert, die, zoo gansch verschillend, het meesterstuk is waar
de tijden in zullen leeren, hoe in verterend licht eene massa te zien, hij schrijft verder:
‘Avant moi le peintre n'écoutait pas sa vision’, en het is het zelf-aangegeven, het zeer
nederige recept tot welslagen, dat hij zonder meer, sedert ruim veertig jaar toepast.
Maar daar ligt het hem juist; dat is juist het geheim van Ensor's genie; hij had een
eigen visie, en was die visie wel bewust. Hij vraagt: ‘Pourquoi ai-je devancé depuis
un quart de siècle, et dans tous les sens, les recherches modernes?’ Het antwoord
kan niet anders zijn dan: omdat hij een waker is. Van Stéphane Mallarmé wordt
verteld dat hij in geen twaalf jaar geslapen heeft. Over zijne nachten heeft Ensor mij
nooit ingelicht, en ik ben niet zoo onbescheiden er hem naar te vragen, overtuigd
trouwens dat hij mij de waarheid niet dan bij benadering zeggen zou. Maar ik weet
dat hij zich gaarne in teekeningen en etsen vertoont, omringd door duivelen en
demonen, en dat is eene kostelijke onthulling van zijn geheim. Hij is de man die
gestadig van buiten uit verwittigingen krijgt, die hem genoegzaam sarren dan dat hij
luisteren zou. Hij is, onder de schilders van dit land, hij die
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nochtans recht op eenige rust gaat krijgen, een der zeer weinigen, die bezeten is van
gestadige onrust. Hij, die recht heeft op hoogmoed en van dat recht wel eenig gebruik
maakt, hij heeft een vlammenden hekel aan zelfgenoegzaamheid. ‘En route pour le
renouveau’; het is zijne eeuwige bezorgdheid, zooals van meet af zijne lijfspreuk
was: ‘Les suffisances matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère’.
Dat James Ensor als de kikvorsch van den fabel niet barsten zal, Het Schilderij
staat er borg voor. Tenzij hij zelf dat einde verkoos; met hem kan men nooit weten.

II.
‘Les suffisances matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère’.
Het staat, het geruststellend motto van den eeuwig-, daardoor juist
geniaal-onrustige, vooraan in het Boek, gelijk men het vinden zal op gemiddeld alle
twintig bladzijden ervan: zeer menschlievende verwittiging aan de in het vet van
hunne zelfgenoegzaamheid verstarden.... denwelken hij trouwens, als 't past bi
appetite, den degenstoot toedienen zal die de eindelijke ‘crevaison’ voor
wereld-zuiverend gevolg zal hebben.
Want James Ensor - men wist het van voor jaren - is één der scherpste, raakste,
vinnigste en tevens koelste onzer critici. Voor zichzelf, voor tijdschriften en bladen
die er hem naar vroegen, minder om der waarheid wille dan om de geneuchte van
zijn fel-kleurig proza en onbarmhartig-gulle oordeelvellingen, die niemand dorst als
hij - weinig schrijvers over kunst zijn even moedig, even onbaatzuchtig en trouwens
even gezaghebbend -, pende hij, gelijk hij etsen zou, bladzijden neder waarmede hij
alles behalve literatuur bedoelde, en die literatuur zijn onder de beste, in gelijke mate
als de vituperaties van Léon Bloy, àl zoo ondubbelzinnig, àl zoo geweldig en hoeveel
geestiger! - ‘Ah! j'adore les beaux mots claironnés de lumière. Je vous aime, mots
sensibles de nos douleurs, mots rouges et citron d'Espagne, mots bleus d'acier des
mouches élégantes, mots parfumés des soies vivantes, mots fins des roses et des
algues odorantes, mots piquants des bêtes d'azur, mots des gueules puissantes, mots
d'hermine immaculée, mots crachés des sables et de la mer, mots plus verts que
Toison de Syrène, mots discrets des poissons soupirés dans les coupes, mots des
cloches et des cristaux, mots cinglants, mots glacés, mots froids du marbre blanc,
mots amers, mots des Lys de France et des bluets flamands, mots très doux sonnant
picturalement, mots plaintifs des chevaux battus, mots des fêtes, mots d'ouragan et
de tempête, mots des vents, mots des roseaux, mots sages des enfants, mots des pluies
et des pleurs, mots sans rime ni raison, je vous aime, je vous aime!’
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Hoort gij, in het lange en noodige citaat, den wellust van den echten woord-kunstenaar,
van den oog-en oor-gevoeligen schrijver, van den minnaar der klank-expressie - mots
des maux - der kleur-expressie - mots sonnant picturaleraent - in taal, in beeldende
en dansende taal, in verluchtende taal en in zingende taal? Gij denkt aan het ‘Sonnet
des Voyelles’ van den veel belachen, thans oppermachtig-heerschenden Jean Arthur
Rimbaud; gij denkt aan den Gorter der eerste ‘Verzen’; en wellicht denkt gij aan
Gezelle en - waarom niet? - aan Vondel, zooals gij denkt aan Vergilius en aan den
ouden Homeros.
Die woorden, die hymne aan het Woord, waaruit overtuigend blijkt het verbale
genie van den genialen schilder, gij vindt ze in de ‘Préface’ van het Boek, van de
‘Ecrits de James Ensor’ door ‘Sélection’ als eerste deel van eene reeks. ‘Ecrits de
Peintre’ uitgegeven; préface opgedragen aan de jongeren-zelf die ‘Sélection’ hebben
opgericht en de tentoonstelling ervan opluisteren, opdracht waar de uitzinnigste
lyriek, de uitdagendste beeldspraak, de hallucineerendste luchtbuitelingen, de
meest-fantastische middenpunt-vliedende vliegoefeningen aanzetten tot strijd en
verweer tegen de ‘rétrogrades panachés, chanteurs de Nicodémie, gobeurs de vieille
monnaie rouillée, astiqueurs de pièces uniques, décroteurs de vieux balais, suinteurs
de chasteté, pondeurs de citrons apoplectiques, vieilles chiques, scieurs de long,
momies miteuses, augustes calembouristes de Foutaise’. - Hebt ge uw bekomst, o
phalansterium van vergroende pruiken? Zoo niet, dan heeft de eeuwig-jonge grijsaard
nog woordenboeken vol om u, in uwe onderscheidene gedaanten, te karakteriseeren
zoo dat ge het in uwe droomen, uw leven lang en tot in de martelingen der
waarschijnlijke gehenna gedenken zult. Trouwens de ervaring van Ensor voorspelt
uwe verwoedheid, doch weet raad: ‘Pour atténuer la rage épique du bourgeois en
furie et gagner trois minutes d'indulgence, il faut recommander de réciter avec ferveur,
lenteur et conviction les mots suivants: To hi, bini, ia, gaga, gat, tse; ia gaga, gat tse,
Bit, scie, hi, hi, hi, pion, nis ti you, bi hi ni’.... het gaat voort, nog een heel eind.
James Ensor is nu in dit jaar 1920 één en zestig oud. Gij merkt: hij is de koning
der jongeren. Geen artist, met even rijke productie, die een even harden strijd te
strijden heeft gehad voor de Kunst, - met eene Hoofdletter, Geen die het gedaan heeft
met zooveel taaiheid, zéker van den uitslag maar zeker tevens van wat het hem kosten
zou, en daarom juist blijde als een martelaar die in de pijnen zijn Hemel tegemoet
gaat.
Denk overigens maar niet dat gij in het boek weinig anders vindt dan gegoochel
en gescheld, dan klink-klank en grootspraak. Het is in den grond, een nogal ernstig
boek: niet minder immers dan eene lijdensgeschiedenis, de lijdensgeschiedenis van
een overwinnaar, maar die nog steeds staat alleen. De laatste jaren heeft Ensor de
opperste glorie gekend, zelfs in het
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eigen vaderland. Boek op boek wordt hem gewijd. De jongeren komen tot hem,
liefdevol-eerbiedig als tot een vader. Vóor een jaar werd hem een groot banket
aangeboden. Maar ziet u, dat alles komt te laat, dan dat Ensor zich waarlijk thuis zou
gaan gevoelen in het groote vaderlandsche kunstenaarshuisgezin. Toen hij in de jaren
'80, omringd leefde met een enkelen goeden vriend te Oostende, voelde hij zich
wellicht minder alleen dan thans in de algemeene huldiging. De vereenzaming: hij
heeft ze eerst door zijne artistieke hooghartigheid, daarna door zijne
vlijmend-vernietigende critiek zelf geschapen. Toen hij, twintig à vijf-en-twintig jaar
oud, door tentoonstellingscommissies weigeren en door critici belachen zag
schilderijen als ‘La mangeuse d'huîtres’; als het wonderbare portret zijner moeder,
thans uitgeroepen tot een der hoogst-staande meesterstukken onzer schilderschool,
toen was hij te werklustig, had hij te groot geloof in zich zelf om niet vervuld te zijn
met dat heerschersgevoel, dat boven de eenzaamheid uitreikt en de wereld maakt tot
een onvervreemdbaar wingewest. Doch de negatie kan te lang duren; het is niet goed
dat men te lang smaad en gesmaal ondergaat om een arbeid die - de kunstenaar wist
het toen alleen misschien - toch iets meer is dan een liefhebberijtje. Verbittering is
een gif, dat niet gemakkelijk wordt afgescheiden; zij is eene strychine die in de
weefsels voort blijft wroeten. De verbittering van Ensor, gevolg van eene miskenning,
die een kwart-eeuw heeft geduurd - miskenning tot zelfs van schilderstalent,
verguizing vooral van wie, in dit realistisch land, geest en fantasie dorst hebben - de
verbittering van Ensor is te grondeloos-diep, dan dat de triomf het winnen zou op de
eenzaamheid die ze om zich heeft geschapen. Ze heeft, gelukkig, ook het leven
geschonken aan Ensor's, trouwens vrij onschuldig, verweermiddel: zijne ‘blague’.
Van die ‘blague’ is het boek vol; zij is buitensporig-gul; zij is tragisch tevens.
Men zou het hem niet aanzien; hij vertoont doorgaans niet meer dan een beschaafde
leukheid. De lol die hij heeft binnen in zich vindt geen uitweg dan langs zijne oogen.
Ik ken nog zulke oogen: die van den beeldhouwer George Minne. Die leukheid aarzelt
trouwens: Ensor lijkt wel bang voor te groote oprechtheid. En het is maar als hij de
pen in de hand neemt, dat hij iedereen aandurft, zijne beste vrienden niet uitgezonderd.
En dan wimperen zijne oogen niet.
En dan heet het, met verbluffende raakheid, van onze hoogst-geziene meesters
- Les compositions inexpressives, aux aigreurs ostéologiques de Fernand Khnopff,
représentent d'ordinaire des pintades gallinatéennes, farcies de fausse distinction.
- Baertsoen, toujours probe et patient, réunit les vases et boues fétides chères à
l'adorat gantois. Vision mélancolique d'égoutier typhique surmené.
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- Courtens croustillonne de crottins croûtonnés ses vastes purées de pois.
- Les mouchetures de bousiers cantharidés de Théo van Rysselberghe égaleraient
les photozébrures piestriées de poulettes arlequinées d'Emile Claus. Claus a tiré le
soleil en bouteille.
En zoo gaat het bladzijden voort.
Ook de critici moeten het ontgelden. In 1908 hadden de Brusselsche literatoren
een tentoonstelling aangericht van hunne schilderwerken, en dat salon genoemd ‘Les
violons d'Ingres’. In een klein Oostendsch blad, dat de hoofdstad niet bereikt, gaf
Ensor zijn oordeel over dat letterkundig geschilder of deze geschilderde literatuur.
Zachtzinnig zet hij zichzelf tot dezen arbeid aan: ‘Egratignons’, zegt hij, ‘Egratignous
sensiblement l'épiderme délicat de nos pâles vomisseurs de comptes-rendus’. Het
krabben is trouwens niet meer dan zacht kittelen, met een teeder veêrtje over blanke
voetzoelen. Zoo heet het: ‘Les peintures de Monsieur Camille Lemonnier reflètent
les décompositions avancées’. - ‘Dumont-Wilden nous promène en des milieux
contournés.... hochets singuliers, plumets significatifs, queues de saurets plantés
drus, carapaces de crustacés pincesus-rire, crottes carrées de baudets rachitiques’....
Ik wil en mag hier geen bloemlezing leveren uit artikelen (dit wordt kritiek op
kritiek), die wel eens bedacht schijnen, op een ander succes dan om het uitgesproken
oordeel. Het is ‘l'art pour l'art’ der kritiek, deze van een Théophile Gautier, die boeken
schreef over muziek, maar bekende, dat hij muziek verafschuwde en dat hij heel wat
tijd noodig had gehad om de goede eenigszins uit de slechte te herkennen; deze van
Baudelaire (hoe ernstig hij het ook meende), die gaarne zei, dat men mocht schrijven
over wat men wilde, gelijk men het wilde, als men het maar mooi deed. Bij Ensor
lijkt het wel eens, dat hij het doet om het mooi te doen op zijn manier: mooi dan
omdat het lucht geeft aan zijn schrijverstalent, en ook eenigszins om den bourgeois
te verbluffen. Wij hebben het echter gezegd: de schrijver Ensor is te zeer schilder in
de nieren, de man die op twintig-jarigen leeftijd een meesterstuk van psychologisch
doorzicht en onovertrefbare vaardigheid schilderde als het portret zijner moeder, is
al te bewust van wat een goed schilderij is, om in zijn ruigste en meer hyper-bolische
oordeelvelligen niet steeds den spijker op den kop te slaan. Fromentin was beter
schrijver dan schilder, maar dat hij schilder was schenkt vertrouwen in zijn kritiek
over schilderkunst: het is dat gevoel van vertrouwen, dat men ondergaat bij Ensor,
als hij zijne schilderende collega's van een bordpapieren voetstuk neerhaalt; te meer
daar hij grooter, want veelzijdiger schilder dan schrijver is.
Ziehier, ten bewijze van grondig schilderschap, wat Ensor schreef als
éen-en-twintig-jarig jongeling (en het zal de laatste aanhaling zijn):
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‘La vision se modifie en observant. La première vision, celle du vulgaire, c'est la
ligne simple, sèche, sans recherche de couleur. La seconde période, c'est celle où
l'oeil plus exercé discerne les valeurs des tons et leurs délicatesses; celle-ci est déjà
moins comprise du vulgaire. La dernière est celle où l'artiste voit les subtilités et les
jeux multiples de la lumière, ses plans, ses gravitations. Ces recherches progressives
modifient la vision primitive et la ligne souffre et devient secondaire. Cette vision
sera peu comprise. Elle demande une longue observation, une étude attentive. Le
vulgaire ne discernera que désordre, chaos, incorrection. Et ainsi l'art a évolué depuis
la ligne du gothique à travers la couleur et le mouvement de la Renaissance, pour
arriver à la lumière moderne’.
James Ensor is het wellicht niet meer eens met de hier uitgedrukte meening. Maar
bedenkt de diepte van dit oordeel, geuit op een leeftijd, die niet minder dan de
praedestinatie van het genie beduidt, als zijnde het zuivere ingenium, het
voorbestemde inzicht. Sommigen ergeren er zich aan, dat de grijsaard Ensor nog
steeds speelt als een kind. Zij vergeten dat Ensor, nauwelijks de kinderschoenen
ontrezen, schilderde als een rijp man, en beter: wist wat hij deed toen hij aldus
schilderde. Wij hebben, in dit begenadigde land, wel meer vroegtijdige meesters in
de schilderkunst. Hunne precociteit was echter geen uiting van bewustheid, van
hooger aesthetisch besef. Terwijl Ensor.... Hetgeen hem het recht geeft zijne confrères
te halen over een hekel, die gelijkt op de dubbele rij tanden van een haai.

III.
Er is de Zee. Er is eindelijk, en van-zelf-sprekend, de Zee.
En ik zou aan Ensor vragen, op eenigszins gebiedende wijs: ‘Oostendenaar! waarom
schildert gij de zee niet, die kabbelt als uwe haren en de zon weêrspiegelt als uwe
wemelende blikken?’ Maar ik heb die vraag niet gesteld, omdat Ensor mij zou hebben
geantwoord: Maar ik heb ze geschilderd, reeds toen ik iets minder dan twintig jaar
oud was.’ Waarop ik zou hebben moeten antwoorden: ‘Ja, naar voorbeeld dan en
onder invloed van Artan!’ Hetgeen Ensor niet goed zou kunnen dulden.
Neen, onder eigen aandrang heeft James Ensor de zee nooit geschilderd. En daar
kan ik heel goed de redenen van aangeven, die meervuldig zijn.
Er is in de eerste plaats - en dit geldt voor al de beeldende kunstenaren, - er is, dat
de zee geen plastiek voorwerp is.
Er is daarna, dat Ensor de man niet is der groote lyrische gemeenplaatsen.
En dat hij eindelijk in hoofdzaak een Oostendenaar is.
- ‘De zee,’ zou Ensor-zelf heel goed kunnen hebben gezegd, ‘de zee is geen
schilderkundig gegeven, niet iets waar men schilderijen naar
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maakt. De zee is een toestand, en anders niet.’ En inderdaad, wie een deel maar van
zijn leven aan zee heeft doorgebracht, hij weet het heel goed: de zee is niet iets om
naar te kijken, iets van vormen en vormwisselingen, geen samenstelling van
aangename of tragische lijnen, geen spel zelfs van kleuren voor wie nog wat meer
is dan bloot een registreerend oog. De zee is integendeel, voor wie maar eenigszins
dieper voelt en daarbij over wat imaginatie beschikt, - de zee is de, als het ware
geruststellende, vaststelling van eigen psychologische ervaringen, het teeken van
gemoedsmomenten, het duidelijke klaarblijkelijke beeld, dat meer dan eens verrast
door zijne zuivere stelligheid, van het diepste, misschien het meest verborgen Ik.
Men erkent er zich in, men belijdt en beboet er zich in. Zij is belooning en beproeving;
zij is biecht en penitentie; zij is genezing ook en nieuwe blijde en moedige kracht.
Hij kent ze nu al meer dan zestig jaar, Ensor. Het is op de zee dat Ensor voor het
eerst zijne oogen heeft geopend. En gij kunt u dan ook wel voorstellen dat die oude
maar eeuwig-jonge, wijze maar kinderlijkfrissche oogen verzadigd zijn, hoe ook
steeds gretig, van al de mogelijke schakeeringen van lucht en water, - van vochte
lucht vol schittering van krystallen, van waterzanden, zwaar of ijlerig als eene naakte
huid. Waarvan zoude ik hier aan het beschrijven gaan? Het ware wat al te gemakkelijk.
Maar waarom zou Ensor dan ook gaan schilderen, en dat schilderen niet overlaten
aan wie de zee niet ziet dan als een zomeruitstapje?
Het is de zee, de bestendige getuige, nu ruim zestig jaar al. Men zou het hem niet
aanzien, maar die zestig jaar zijn hem niet een aanhoudend pretje geweest. Met
vertrouwde vrienden praat Ensor over zijn leven graag, en vooral over zijne jeugd,
- zij het dan ook steeds met eene pijnlijke hapering: behoefte aan uitstorting; - over
zijn geheimzinnig-Engelschen grootvader; over zijne Vlaamsche grootmoeder die
uit wandelen ging met een zwaren stok en een grooten aap aan een ketting; over zijn
krachtigen levenslustigen vader, die niet veel werkte en 's avonds piano speelde in
de visscherskroegen; over zijne schoone en teedere moeder; over zijn zwager die
was een Chinees; over hem-zelf die men het schilderen toeliet, onder voorwaarde
dat hij zijne verkoopersbeurt waarnam, en met strenge stiptheid, in het
schelpenwinkeltje waar toen reeds de Japansche Sirene te kijk stond: een leven vol
vreemde geheimzinnigheden, verklaring ten volle van Ensor den Fantast. - En
daarnaast, bij eeuwige aanwezigheid, de zee, de lustelooze of woedende, de steeds
abstracte en des te aanhalerige, de steeds onverschillige die te beter uwe vragen
uitlokt; de vormlooze die gij kneden zult naar de vormen van uw verlangen of van
uwe wroeging, de luie die de wieg is van uw troost; de oneindige die het bed kan
worden van uwe doodsbegeerte. De zee, de Zee en Ensor; dagelijksche confrontatie
van meer dan eene halve eeuw lang; waarachtig
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iets anders en meers, gij zult het bevroeden, dan een picturaal motiefje. Al spreekt
het evenzeer van-zelf, dat iemand, die goed kan kijken, ze terug zal vinden in het
minste der stillevens van den rijken en zoo gedweeën Meester.
Neen, niettegenstaande enkele etsen, niettegenstaande enkele, meest oude
schilderijen, is James Ensor niet wat men een eigenlijk zeeschilder, een schilder van
zeezichten noemt. En het ligt niet alleen, zooals ik hierboven zei, aan de zee-zelve
en aan het soort vertrouwelijkheid dat Ensor bindt aan haar. Het ligt evenzeer, en in
hoofdzaak zelfs, aan Ensor's geest, aan de geaardheid van zijn gemoedsleven.
Al denkt hij ook meestal picturaal, wat niemand zal verwonderen, hij dénkt dan
toch: zeldzaamheid onder onze schilders. Emotief in de eerste plaats, is hij tevens
gedachtelijk intuïtief als weinigen, schrander met een uiterst-fijn
onderscheidingsvermogen, en tevens rijk aan eene zeer verscheiden en
behoorlijk-verduwde lectuur. Hij is daarenboven vernuftig, wat hem met onrust
vervult; reticeerend dan ook in zijn felsten durf; bang soms om de eigen ironie; dan
ook gewelddadig tot bij alle rauwheid, waar hij het, met overdrijvend gebaar, uitflapt.
- Een schilder met een dergelijke innerlijkheid schildert niet dan zich-zelf. Hij heeft,
het spreekt van-zelf, een object, dat hij bedoelt weêr te geven. Doch weest gerust:
dat object zal blijken een deel van hem-zelf te zijn. Ik ken van Ensor eene
koolteekening naar den Apolloon van het Belvédère; hij heeft ze gemaakt op
zeventienjarigen leeftijd; het geeft eene vreemde gewaarwording hoe
mysterieus-modern het gelaat van dien Apolloon aandoet. Ik weet wel dat zoo goed
als al zijne doeken uit de jaren tachtig wonderbaar zijn, in eerste instantie, om hunne
schilderkleurige hoedanigheden. Maar merkt hoe, naar de jonge man vordert in jaren,
het geestelijk element in zijn werk meer en meer naar voren treedt, en hoe dat
bestanddeel meer en meer met iets als angst lijkt gedrenkt. - Een ik-schilder nu, die
gestadig zich-zelf ondervraagt, zich pijnigt met de ascesis, hetzij eener lichte ironie,
hetzij der overrompelende doodsgedachte - Ensor's marteling -, zal wel al te
ingewikkeld zijn om zich te laten gaan op gemeenplaatsen, zelfs de meest lyrische
en dus onpersoonlijkste. En men zal toegeven dat de zee eene onpersoonlijke
gemeenplaats is; Ensor ziet er dan ook, trouwens onbewust, van af de zee te
schilderen, zooals een Artan, bij voorbeeld, dat vóór hem had gedaan.
De onrust van Ensor schijnt in de laatste tien jaren te luwen, te smelten in eene
weemoedige verteedering, te verijlen in eene kokette zinnelijkheid. Zijne kunst heeft
er aan fijnheid nog bij gewonnen. Ik heb hier reeds, naar aanleiding van zijn werk,
Mallarmé genoemd. Ik herinner mij dat Mallarmé nog jong was, toen hij, in ‘La chair
est triste, hélas’, zijn zeezucht uithuilde, maar op rijperen leeftijd zich de glimlachende
wijsheid
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oplei, een uitnemend waaier-dichter te zijn; poëtische substantie van minderen
omvang; poëtische kunst, die grooter, zij het minutieuzer werd. Nu moet ik telkens
aan den lateren Stéphane Mallarmé denken, als ik aan den lateren James Ensor denk:
het is op zijn leeftijd een philosophisch standpunt, de zee aan haar-zelf over te gaan
laten.
En trouwens, James Ensor is een Oostendenaar.
Een Oostendenaar ziet en voelt de zee natuurlijk heel anders, dan een Belg van
het verdere binnenland. Ik laat hier, wat van zelf spreekt, buiten alle behandeling het
boven-menschelijke en zegt gerust het onmenschelijke der zee, dat ze in alle
werkelijkheid voor de meeste menschen ontoegankelijk maakt, en bereikbaar
eenigszins alléen voor wat ik zonder ironie romantische zielen noem: zielen die niet
terugdeinzen voor eene, hoogmoedige of deemoedige, ontmoeting met de
volstrektheid. Niet alle Oostendsche zielen beantwoorden deze omschrijving, en
James Ensor schrikt er meer en meer voor terug, omdat hij minder en minder zeker
is van de grootheid zijner relativiteit.
Maar er is iets daar buiten: Oostende is, voor Oostendenaren, iets anders dan zee
en zeedijk. De dubbele hoek, naar het Westen burgerwijk, naar het Oosten haven en
visscherskwartier, waar de zeelijn basis van is, en die zich in een halven cirkel
ontplooit als een waaiër wiens stralen schoone straten zijn, bestaat voor vreemdelingen
nauwelijks, en is den Oostendenaren zeer lief. Oostende is prettig en gezellig, vooral
in den winter, en niemand die aan die weldadigheid ontsnapt, zoo hij er enkelen tijd
heeft mogen van genieten. Des winters vooral, zeg ik; de dijk is ongenaakbaar. De
zee is nog alleen geruisch, veelal met geweld. Men vreest ze niet, maar velen zullen
haar schuwen, Ensor nu, naar de overgroote meerderheid van zijne schilderijen
getuigt, is bij voorkeur binnenhuizig: de harde tucht van zijne opleiding heeft hem
het voordeel der veiligheid geleerd. Hij gaat alleen op gestelde uren uit, en voor geen
langen tijd: heeft de dijk daarbij zijn deel, buiten zijne kameren komt hij voor niet
vele uren, dan om deze te slijten in een avond-café, daar hij toezicht houdt, onder
een glas bier, over het kaartspel van een apotheker met een handelaar in vleeschwaren.
En 's zomers? 's Zomers is er de ‘mer élégante’ zooals Georges Rodenbach zei,
en die, vol aesthetische opwinding van wege een verleidelijk-razerig cosmopolitisch
leven, ook de burgerlijkste Oostendenaren, tot wereldsche pralerigheid opleidt in
een roes, - waar zij in den grond eenigszins voor schrikken. In den zomer bezit de
Oostendenaar zijn eigen stad, zijn eigen huis, zijn eigen hart niet meer. In Oostende
is geene aristocratie, van welken aard ook; om elk seizoen gaat dan ook elk
Oostendenaar lijden aan bovarysme. Het is wel meer gebeurd dat Ensor in de warme
maanden zijne geboortestad ontvlucht voor Brussel of Antwerpen: voor hem trouwens
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de twee polen der wereld, want hij heeft nooit gereisd. Het is misschien wel omdat
hij er door een niet heel oud atavisme, dat hij onbewust ontvlucht, aan herinnerd
wordt, een Oostendsch winkelier te zijn. Die overigens nimmer de gewoonte is
kunnen ontgroeien, ieder en avond te vragen naar den toestand der kas....
Liefde voor de eigen kamer: de winter een schut tusschen zee en geliefde stad, de
zomer mondaine onveiligheid.
Hoe zou het, practisch gesproken, zonder paradox of ironie, mogelijk zijn, dat
Ensor zich puëriel zou gaan meten aan het schilderen der onmetelijke zee?

IV
Ik schreef hierboven: ‘Ik weet dat hij zich gaarne vertoont, omringd door duivelen
en demonen,’ en dat is een kostelijke onthulling van zijn geheim. En herhaald sprak
ik over zijne onrust, die vaak wordt ziekelijke angst.
Ik moet daarop terugkeeren, omdat ik mij herinner hoe ongelukkig hij was, hij,
de fijn-gulle Ensor, zekeren dag dat ik hem ontmoette op den zeedijk, waar hij minder
verig stapte dan hij gewoon was te doen op dat middaguur vol geliefde mondaniteit.
Ik geloof, dat Ensor mij het recht heeft gegeven op eene intermitteerende, daarom
nog niet onbescheidene kennis van zijn gemoedsbestaan. Hij die geen verdriet kan
verbergen niet meer dan een kind, ik vroeg hem wat hem schortte. Hij antwoordde:
‘Ik heb een tijdschrift ontvangen, waarin men zegt dat ik geen religieus schilder ben.’
Zijne stem was gedempt als voor eene biecht. Hij bezag mij met den schuinen en
schichtigen blik, waarmede hij de zee beziet.
Eens te meer werd ik gewaar, dat de mond van den mensch niet goed gemaakt is
om te troosten, en dat de grootste vriendschap is eene zwijgzaamheid. Toch wist ik
dat Ensor van mij woorden verwachtte. Men had hem weêr een luik geopend op zijne
eenzaamhied, en nu merkte hij dat men er hem eene schoone verciering van wilde
ontstelen. Hij hing aan mij met de hoop, dat ik hem die verciering verzekeren zou
en dat zij hem niet vreemd zou worden. Ik verzon onmiddellijk een klein betoog,
waarvan mij onder het spreken bleek dat het eene illuminatie was. Ik verraste Ensor
met een openbaring van hem-zelf, waar ik een uur te voren zelf aan getwijfeld zou
hebben. Wij werden compagnons in eene zelfde waarheid: eene firma tot vernietiging
van heterodox gedierte. En ik sprak ongeveer:
‘Cher maître et ami, uwe ouders hebben u een godsdienstig onderricht bezorgd,
al hebben zij u misschien het voorbeeld van een godsdienstig leven onthouden. Jaren
lang hebt gij meêgeloopen in de Processie der Zeewijding, naar gij-zelf mij hebt
verteld, en gij hebt er
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al de rollen in vervuld. Gij zijt de kleine Joannes Baptista met het lammeken geweest,
en één der apostelen met de valsche baarden. Gij hebt de ronde bellen doen rinkelen,
en gewijde strophen gezongen met eene stem, waar gij nog nauwelijks herinnering
aan draagt. Gij waart echter nog zeer jong, toen uw vroeg-geboren schilderszin een
hevigen hekel kreeg aan zulke, niet steeds fraai-uitgedrukte, allegoriën. Uw vroomheid
vond het noodige voedsel niet in eene dergelijke, nogal leelijke benadering, die geene
plastische verzuchting kende dan in de platste afgetrokkenheid, en zelfs verwijderen
moest van de evidente schoonheid van het Symbool. Misschien zijn het wel uwe
oogen, die u hebben afgeleid van den godsdienst. Naast, wel te verstaan, slecht
gezelschap. Inmiddels gaat gij nooit meer, geef het toe, naar de kerk, tenzij wanneer
een doode vriend uitgevoerd wordt naar zijne eeuwige rust; en zelfs het kerkje der
visschers, het bronzen Capucienen-kerkje met zijne Spaansche schilderijen en zijn
geur van gedroogde schol en bedelaarszweet, betreedt gij nimmer meer. Waarom?
Het is alsof gij vrees hadt voor oude schulden, die gij nooit hebt betaald, en die gij
thans niet meer durft te betalen.
Nochtans - ik verberg het u niet, beste vriend, noch wil u, alles behalve, voor het
lapje houden -, nochtans komt het mij voor, dat de titel van mysticus u zeer goed zou
staan. Laat de menschen lachen of in woede ontsteken: ik hou vol dat gij niet veel
minder dan een mysticus zijt. En dat toon ik u aan met bewijzen, waar elke theologant
van goeden wil nood-gedwongen voor buigen zou.
Dat de ascesis sedert uwe vroegste schildersjeugd op u beslag heeft gelegd, ik kan
er niet aan twijfelen, al acht gij u zelf te behooren tot de kudde van Epicurus. Is daar
niet de obsessie der leelijkheid, de leelijkheid die u vervolgt van bij uw twintigste
jaar, de leelijkheid, die u nimmer heeft losgelaten; de leelijkheid die u aanhaalt als
de felste schilderszonde en die gij met schilderswalg verafschuwt; de leelijkheid, die
u bezit, die u praamt, die u verkracht, en die gij steeds en aanhoudend van u af moet
zetten, af moet stampen, als in een zwoegend gevecht om der schoonheids wille?
Hebben, van bij uw aanvankelijksten arbeid, de leelijkste modellen - de “Dame met
den Wipneus”, de “Dame met de Mouche” - u niet aanhalend vervolgd, tot gij er u
van verlossen, van zuiveren zoudt in wrekende en zegevierende portretten? En hebt
gij, nog geen dertig oud, niet alle leelijkheid verstard en vastgelegd in uwe Maskers,
in de talooze maskersschilderijen die met hunne verbijstering of hunne vrees, hunne
oubolligheid of hunne liederlijkheid, zijn de volledige catalogus der
leelijkheidsverschijnselen, herleid tot hunne voortaan-onveranderlijke paradigmata:
museum, waarlijk, van uwe overwinningen, maar teeken tevens van al uw schrik en
al uw haat? En dan de Dood, de dood van het lichaam: opperste leelijkheid. Ik weet
wel dat
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gij daar niet gaarne over spreekt, er niet gaarne aan denkt. Het is omdat ook hij u
bezit, u kittelt aan uwe zintuigen, u knabbelt aan den geest, en uwe ziel angstwekkend
verzwaart. Gij hebt hem, verbruind geraamte, vercierd met de drolligste attributen,
getooid met al de teekenen der fraaiste wereldschheid, toegetakeld met de koketste
dartelheden; gij hebt hem bespot en bespogen, den dood; gij hebt er nauwelijks meê
geworsteld, omdat gij al te zeker van de overwinning waart. En als ascetisme is dat
al zoo kwaad niet, o James Ensor, die u-zelf niet kent! Maar er is toch nog iets beters
aan u. Laat gij het Rif niet zwaaien, zeiszwierend, over de schoonste en weemoedigste
feesten, zooals meer dan één schilderij getuigt? En hebt gij uw geloof in de
Godsvereeniging niet bewezen in het portret van uwe doode moeder, aan dewelke,
zij levend en door u met vrome liefde uitgebeeld, gij de heiligheid van het Schoone
zoudt belijden? James Ensor, gij hebt mij eens gezegd: “Levende bloemen zijn té
schoon voor mij”, en daarom kunt gij ze nooit wegwerpen, zelfs niet als zij in stof
zijn vergaan. Het is om die reden dat gij uwe gedoemde maskers schildert, in het
teeken van den dood.
En dan: er is uwe aspiratie naar de zuiverheid. Bezie mij niet met zulke
verwondering: zij bestaat al is zij des schilders vooral, en niet den mensch volledig
bewust. Herinner u immers wat gij-zelf hebt geschreven, en gij waart nauwelijks
over de twintig: “Bij beschouwen wordt de visie gewijzigd. De eerste visie, die van
het gemeene volk, is de eenvoudige droge lijn, zonder zoeken naar kleur. De tweede
tijd van het beter-geoefend oog onderscheidt de waarde der tonen en hunne verfijning:
het gemeene volk zal reeds minder-goed begrijpen. De laatste periode gunt den
kunstenaar te zien de subtiele en menigvuldige spelen van het licht, zijne vlakken,
zijne wentelingen. Dit voortschrijdend tasten wijzigt de oorspronkelijke visie,
waaronder de lijn lijdt en aan belang vermindert. Weinigen zullen deze visie
begrijpen.” Beste vriend, tracht maar eens te vergeten dat gij schilder waart toen gij
dit schreeft; verplaatst uwe woorden in eene zuiver-geestelijke sfeer; en probeer dan
maar u-zelf tegen te spreken: ik daag u uit te bewijzen, dat gij niet op wilt in Het
Licht.
Te meer dat daar is, bij u, met sarcastische bestendigheid en de aandoenlijkste
trouw, de Verzoeking. Temptatie beteekent voorbestemming. Van zijne vrienden het spreekt van-zelf - heeft de duivel niets te verwachten, voor zoover de duivel
vrienden hebben kan. Het is derhalve een voorrecht, hem te ontvangen: het geeft áan
wie gij zijt en verschaft de gelegenheid, hem aan de deur te schoppen. En dat hebt
gij dan ook gedaan, beste vriend, en als een virtuoos. Gij zijt de sluwe belager geweest
der leelijkheid, die is de physieke zonde; toen gij den duivel ontmoeten zoudt, wist
gij heel goed (eerste genade) met wien gij te doen hadt: moreele vermindering, die
gij ter zijde hebt geduwd, niet zonder angst wel is
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waar, door uw spot. Wat hebt gij hem gesard, hij die u sarren wilde! Hoe heeft uwe
vrees voor hem hem kostelijke parten gespeeld! Ik weet het wel: gij hebt hem niet
gezien dan in kleinere gedaanten, en niet in zijne grootsche tragiek. Hij is u heel
dikwijls verschenen onder de gestalte van een mensch, en die er argeloos uitzag; dat
gij echter zijn werkelijk wezen hebt erkend, achter dat dood-gewone mom, is, ik
herhaal het, een bovennatuurlijk teeken. En dat gij hem hebt getooid met de felste
trivialiteit, en dat gij hem waarlijk belachelijk hebt weten te maken: ik zal niet zeggen
dat het de waarde heeft der opperste negatie van den Kwade, maar het draagt dan
toch wel het merk van een meesterschap die tegen een stootje kan. Gij zijt tegen des
duivels bezoeken paraat: gij moogt het heilige naderen. Wat gij heel secuur hebt
aangewezen in, bijvoorbeeld, uwe teekening van Sint Antonius.
Ik heb nooit een geschilderde Antonius gezien, of van dien Antonius gelezen, die
beter bestand was tegen de Sluwheid, dan de uwe. Bij zoo goed als alle plastici of
literatoren is de heilige heremijt een geteisterde, die bij kastijding vechten moet:
welke vergissing! Hoe hebben die al te menschelijke menschen getoond dat zij van
heiligheid maar een pover begrip bezitten! Gij-zelf hebt u nooit met heiligheid
gegorgeld, noch zelfs eene moreele grootheid voorgegeven, die huichelarij zou zijn
geweest. Zonder nederigheid, schaamt gij u niet voor humane kleinheid. Maar acuut
hebt gij begrepen, dat heiligheid de meest-berooide eenvoud is, de eenvoud waar
men niets meer afnemen kan, en waar men zelfs geen begeerte van mag verwachten.
Uw heilige Antonius is een Vlaamsche boer na den arbeid, die eenigszins versuft
van moeheid, maar er door verrijkt - hij kent het loon van zijn verhitte handpalmen
- zijne rust geniet. Laat Phrynè om hem heen draaien en de man met de gebraden
worsten; laat de lubriekste lol hem lokken of de raadselen der onbegrijpelijkste
perversiteit; hij blijft onaangedaan, omdat zijn leven, het feit van zijn wezen nu
eenmaal een doel hebben, waar hij niet van begrijpen kan dat men ervan afwijken
zou. Hij zit daar, met den slimmen deemoed van zijne oogen, als een blok graniet:
hij is het graniet der onaandoenbaarheid. Binnen in hem is daar de aanhoudende
wisseling der cellen, en hij gevoelt het. Maar dat is geen reactie op de inwerking der
buiten-wereld: het is alleen het teeken van zijn bestaan, de handeling van het leven
in hem, dat hem God bewijst. Wat voor hem alles is.
Die eenvoud, James Ensor, hebt gij-zelf gekend; al heeft het u misschien eenige
moeite gekost, en eenige vermindering in eigen menschelijk opzicht, hem te belijden.
Gij hebt eens een schilderijtje gemaakt, en onder uwe schoonste, waarop gij u-zelf
voorstelt, geknield voor Onze Lieve Vrouw. Het geraamte van een bokking naast u
verbeeldt het gevoel van uwe geestelijke armoede, terwijl gij de Moeder-Maagd hebt
getooid
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met al de weelden, die in u mochten woelen. Die knieval heeft de waarde van eene
assumptie: twijfel daar niet aan, waarde vriend.
En dan: uw dagelijksche omgang met Jezus Christus, die is uw bezit en bezetenheid.
Men moet daar niet te veel over praten; doch loochen het niet: gij kunt niet buiten
Hem. Misschien wel omdat gij Hem niet bezoekt te Zijnen huize, heeft Hij uw huis
tot woning gekozen. Ik weet het: vooralsnog ziet gij Hem niet dan als de pijnlijkste
der menschen. Doch, ik twijfel er niet aan, Hij wil het aldus omdat Hij de verwittiging
wil zijn. Gij hebt hem trouwens geschilderd als in de veertigdaagsche woestijn, de
wereld verzakend; gij hebt hem geëtst bij Zijn hellevaart ter verlossing der wijzen
en oprechten. Denkt gij niet, Ensor, dat ook voor u het uur nakend is, dat gij Hem
zult zien in Zijne naaktheid van God?’
Ensor bezag mij weêr, vluchtig en ter zijde, gelijk hij naar de zee kijkt. Ik geloof
zoowaar dat ik hem dien dag wat nader bij hem-zelf heb gebracht.
(1920-1927)
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Oud-Germaansche kunst,
door dr. Jan Romein
HET oud-germaansche heldendicht behoeft niet meer ontdekt te worden. De
oud-noorsche Edda-liederen, op IJsland gezongen en gedicht, het oud-hoogduitsche
Hildebrandslied, de oud-saksische Heliand, naast het angel-saksische Beowulf-epos,
zijn, althans van naam, den West-Europeër van gemiddelde ontwikkeling bekend.
Goden, Azen en helden der Noorsche mythologie en sagenkringen als Thor, Odin,
Freya, Baldr en Loki zijn hem evenzeer vertrouwd als de zuidelijker scheppingen,
waaraan de namen van Dietrich von Bern en Siegfried verbonden zijn en die het
Nibelungen-lied ten grondslag dienden. En wel nauwelijks iemand die school gegaan
heeft, of hij weet van het Walhalla en de barbaarsche geneugten, die daar den
gesneuvelden helden wachtten. Het is waar, bij de meesten is dit alles: literatuur,
godenleer, sage en geschiedenis, tot een onontwarbaar kluwen van vage noties
doorelkaar gehaspeld, en, dank zij vooral den onvergetelijken en on vergeeflijken
Wagner, bovendien nog in een vulgair sausje van romantiek en sexualiteit gedrenkt.
Maar dat neemt het feit hunner algemeene bekendheid niet weg, al schaadt het
gevoelig hun cultuurwaarde.
Anders staat het met de oud-germaansche kunst. Begrijpelijk genoeg; immers,
terwijl de handschriften der heldendichten, in bibliotheken bewaard, slechts behoefden
te wachten op de verdiepte belangstelling in het verleden der voorvaderen, die de
romantiek zou brengen, om herlezen, uitgegeven en door vertalingen toegankelijk
te worden, moesten de in den grond verdwenen overblijfselen van de kunst dierzelfde
vaderen geduld hebben tot die veel jongere tak van wetenschap, de archaeologie,
hen kwam opgraven - om dan, in musea verstopt, den enkelen een genot, voor de
velen echter evenzoo verborgen te blijven, als hadden zij nooit het graf, waarin zij
gevonden werden, verlaten. De techniek der fotografische reproductie, pas in onze
dagen volleerd, maakte deze schatten eerst onlangs voor een ieder toegankelijk die
er ontvankelijk voor is. Dit stadium eenmaal bereikt, heeft zij boven de literatuur
ook echter het onschatbare voordeel, dat haar geest niet door hoogdravende
commentaren of vervlakkende uittreksels kan worden vervalscht.
De vondsten zelf zijn, tendeele althans, van ouderen datum. Het is zelfs reeds meer
dan twee-en-een-halve eeuw geleden, dat te Doornik het graf gevonden werd van
den daar in 482 overleden Childerik, den vader van dien Chlodowech, wiens naam
wij allen, tot Clovis verbasterd, van de schoolbanken kennen. En ín het graf, de
bijgaven uit den koningsschat:
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wapenen, kleinodiën, goud en edelgesteenten, waarvan de zegelring, die den
vorstelijken naam draagt, ons de identificatie der overige voorwerpen heeft mogelijk
gemaakt. (Afb. 1). De vondst was bekend - bij de geleerden; buiten hun kring was
er niemand, die er aandacht aan schonk, want déze waardeerden haar slechts als een
merkwaardig, een leerzaam, maar vrij toevallig overblijfsel van het verleden, doch
waren er ook toén nog verre van aan kunst- en cultuurwaarde te denken, toen men
de ruige schoonheid der oude epopeeën allang weer voelde.
Evenwel, dit verschil in waardeering van de kunst en de literatuur der oude
Germanen raakt beider wezen niet: het is slechts schijn, veroorzaakt door het grootere
assimilatie-vermogen van de literatuur in het algemeen aan de behoeften van andere
tijden dan die haar schiepen. Innerlijk vertoonen deze kunst en deze literatuur, als
bij elke beschaving van een maatschappij met betrekkelijk eenvoudige structuur, een
hoogen graad van verwantschap, ja men kan zeggen, dat zij slecht twee uitingen van
één-en-hetzelfde zijn.
Die verwantschap toe te lichten zou ons hier te ver voeren. Hans Naumann heeft
het trouwens reeds gedaan in de inleiding tot een onlangs verschenen
bloemlezing-in-vertaling uit vroeg-germaansche heldendichten en spreuken*). Eén
voorbeeld moge echter verduidelijken wat wij bedoelen. Wie de zwaardgreep uit
Childerik's graf beziet, of het nog rijkere zwaard dat in Uppland (Zweden) gevonden
is (afb. 2) zal zich, kent hij ze, ongetwijfeld de beschrijving herinneren van het een
of ander zwaard uit de Germaansche letterkunde, van het tooverzwaard Sköfning
bijvoorbeeld of van het zwaard Eckisachs, waarvan ons de oud-noorsche Thidrekssaga
(1100-1250) zingt. Voor wie deze niet kent, volge ze hier in vertaling: ‘Zijn greep
en gevest zijn beiden van rood goud gesmeed en gegoten, de greep werd daarna
gepolijst als glas. En de schede, gansch van heft tot spits, is met rood goud ingelegd.
Ook de koppel is heelenal met goud ingelegd, versierd met goed beslag en met staafjes
en kostbare steenen bezet. De kling is wèl gepolijst en met goud beslagen. Als gij
haar spits op de aarde zet, schijnt het als of een goud-glinsterend slangetje van de
spits tot boven naar de greep gleed; en houdt gij ze omhoog, dan lijkt datzelfde
slangetje weer terug te glijden. Het glijdt en glinstert alles, alsof het levend was.’
Zooals wij het zwaard pas in al zijn fonkelende pracht leeren zien door de beschrijving
- goud op goud, smaragd-groen en het rood van robijnen -, zoo begrijpen wij de
vergelijking van het goud-schitterend slangetje uit de beschrijving, in al haar treffende
werkelijkheidsuitbeelding, pas door het zien van het zwaard.
En de andere metaforen uit de literatuur komen ons daarna in de gedachte: het
zwaard dat ‘bijt’, het schip met zijn hoog-verheven, tot dieren-

*) Frühgermanentum. Heldenlieder und Sprüche, übersetzt und eingeleitet von Hans Naumann.
Mit 45 Abbildungen. Piper, München, 1926. Aan dit boek zijn ook de hier gereproduceerde
afbeeldingen en vele der voorbeelden uit den tekst ontleend.
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kop versneden en rijk-besneden voorsteven als ‘golvenhengst’ of als ‘draak’, waarvan
het zeil de ‘vleugels’, de riemen de ‘ledematen’ zijn; het schild als een ‘trouw, breed
waakdier’, de suizende pijl als een ‘krijschende adelaar’; en, gedurfd, maar prachtig,
de sneeuw als een ‘op den boom neerhurkende vogel’, de nevel als een ‘wolfsachtig,
zelfs de zon bedreigend fabel-ondier.’
Dezelfde vizie, die in de literatuur der oude Germanen de vergelijkingen schiep,
schiep in hun kunst de dierornamentiek, die er een der meest wezenlijke kenmerken
van uitmaakt. Het dier, geheel, als dier, of als het ware ontleed in kop, lijf en pooten,
gerekt, verdraaid, verbogen al naar de behoeften van het te vullen vlak, met
onmerkbare overgangen naar het zuivere ornament. (afb. 7). Vooral de adelaar - van
ouds en bij vele volken, die den ongenaakbaren roofvogel kenden, symbool van
hooge heerschersgedachten - keert telkens en telkens terug als een vogel van
edelgesteenten in oneindige variatie van styleering (afb. 5, 6, 8). Naast het diermotief
is een vlechtmotief karakteristiek voor de oud-germaansche kunst.
De versiering zelf is even rijk gevarieerd als de motieven; zij is, als bij het zwaard
van Ecke, goud-inlegsel en goud-beslag; zij is even vaak zwart op goud, en zilver,
het z.g. nièllo, of filigraan; ook verglaasd cloisonné, in gouden of roode vatting, dat
op den dofgouden achtergrond koloristisch van de schoonste werking moet zijn
geweest.
Bij deze korte beschrijving van den oud-germaanschen kunststijl hebben wij hem
wel als een eenheid moeten vatten: hij is dit echter slechts, voorzoover hij zich van
de kunststijlen uit andere culturen onderscheidt, niet, wanneer men hem op zichzelf
bekijkt. Geen wonder ook. Vooruitloopend op wat straks nog nader over den bloeitijd
dier cultuur gezegd zal worden, kunnen wij dít toch vaststellen: het graf van Childerik
is van 482, terwijl de Thidrekssage, waaraan wij de beschrijving van het zwaard
ontleenden, omstreeks 1200 moet geschreven zijn. Het zwaard, dat de skald bezong,
heeft hij stellig gezien. Want al is de stof, waarvan de sage handelt, ouder - deze
Thidrek toch is dezelfde als die Dietrich von Bern, dien wij ook kennen als Theoderik
den Groote, († 526) - de middeleeuwsche dichters zijn gewoon, ook waar zij
historische stof bezingen, hun beschrijvingen te ontleenen aan de werkelijkheid om
hen heen, niet anders dan de Kerstnacht van de Vlaamsche primitieven, die in
Vlaamsche omgeving uit 's schilders eigen tijd gegeven wordt. In zeven eeuwen blijft
geen stijl zichzelf gelijk, ook niet in een maatschappij, die in langzamer tempo
evolueerde dan waaraan wij gewoon zijn. De ontwikkeling na te gaan van dier- en
vlechtornamentiek en hun beider verstrengeling tot een hoogere eenheid van
wonderlijke fantastiek, die men den derden stijl der dierornamentiek genoemd heeft,
ligt niet op onzen weg. Maar dit kunnen wij wel zeggen: als geheel genomen vonden
wij voor de oud-germaansche kunst zeker de volgende kenmerken: veel goud en
kleurig edelgesteente, vlecht-
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en dierornamentiek, die hun toepassing vooral vonden op gebruiksvoorwerpen. Het
is nijverheids- en sierkunst. Van zuivere kunst schijnt slechts weinig over. Het vele
goud en siergesteente, van welks gebruik men het best een indruk krijgt uit de
votief-kroon van den westgotenkoning Recceswinth († 650) (afb. 4, midden) wijst
op de sfeer, waarin deze kunst gebloeid heeft. Het lijdt geen twijfel, of alleen het
koningsgeslacht - dat immers identiek was met het rijkste - kon zich zulke weelde
veroorloven, - alleen koninginnen en koningsdochters zulke spelden en gordel gespen
dragen, alleen koningen hun zonden boeten door het schenken van zulke kerksieraden.
De oud-germaansche cultuur - bij het epos is het niet anders -is een hofcultuur; in
de groote houten gebouwen der koningspaltsen of in de pronktenten der slagvelden
hoort zij thuis. Daar, waar de koningen recht spraken, raad hielden of gastmalen
vierden met hun gevolgschap:
‘Ik zag in den zomer/bij zonsondergang
De gevolgschap waken / wenschloos genoeglijk
De edelen dronken / hun eel zwijgend
Knorrend echter/het eelvat stond’.

Haar skalden, zoo goed als haar goud- en wapensmeden waren hovelingen, door
landbezit van groven handenarbeid vrijgesteld, maar afhankelijk van den gunst der
vorsten, tot wier gevolgschap zij behoorden. Een enkelen maal hooren wij nog iets
van hun positie: een latijnsche bron uit de 5de eeuw vertelt van germaansche
goudsmeden aan het hof van de rugische koningsfamilie; van het Wielandslied is
een goudsmid de held; en de ‘vita’ van S. Eligius verhaalt van de landschenking aan
dezen goudsmid - schutspatroon zijner vakgenooten - door den Franken-koning
Dagobert († 625), terwijl het nog aan het hof van den Engelschen koning Eadgar (†
975) niet anders moet zijn toegegaan.
‘Eén is fijnzinnend, één bij uitstek kundig
Van goud en van gemmen, als hem de vorst gebiedt
Zich ten roem een kleinood te smeden.’

Zoo prijst een angelsaksisch lied den hofgoudsmid, wien het intusschen eender
vergaan kan zijn als den eveneens angelsaksischen hofdichter Deor, die ons zijn
klacht bewaarde:
‘Dit van mijzelf / zeggen wil ik
Dat ik eens was geheeten / de edele zanger
Van den vorstelijken heer / Toen heette ik Deor.
Ik ben vele winters / gevolgsman geweest
Des goedgunstigen heeren / tot Horand nu
De liedkrachtige man / het landgoed kreeg
Dat de edele beschermheer / eens míj liet,
Ging alles voorbij / dan dit wel ook!’
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Waar en wanneer bloeide de oud-germaansche cultuur en vanwaar kwam zij? De
vragen liggen evenzeer voor de hand als de antwoorden ver te zoeken zijn. Onze
nieuwsgierigheid naar het ‘waar?’ te bevredigen is nog het gemakkelijkst. Wij
behoeven daarvoor slechts de voornaamste vindplaatsen der schatten na te gaan.
Allereerst zijn er de voorwerpen, gevonden in de gotische necropolis of ‘doodenstad’
uit de 3de eeuw aan den Kazak, een zijtak van den Dnjepr. Een tweede vondst werd
te Pietroasso gedaan. Zij is beroemd geworden door twee gouden drinkschalen met
handvaten in luipaard-gestalte. Tusschen smalle goudbandjes, die verloren zijn
gegaan, moeten de vlakken opgevuld zijn geweest met een bonte schitter-wemeling
van geslepen of gewelfde steenen, granaten, almandijnen, alabaster, paarlmoer,
turkooizen en barnsteen. Zoo ook, niet à jour, gelijk het er nu uit ziet, moet men zich
ook de hier gevonden sierkom voorstellen. Naar een brokstuk van een halsring te
oordeelen, die in runenschrift het opschrift ‘Jupiter gewijd’ draagt, hebben wij ditmaal
eer met een tempel- dan met een koningsschat te doen. Gouden voorwerpen, die een
vorst der Vandalen behoorden, zijn gevonden in Sakrau (Silezië). In Gava (Hongarije)
zijn verder belangrijke vondsten gedaan en bij Troyes kwam het graf met schatten
van den west-goten-koning Theoderik aan den dag; niet minder dan twaalf kostbare
votiefkronen, in den stijl als die van Recceswinth (afb. 4) vond men te Guarrazar bij
Toledo: uit de à jour bewerkte letters aan gouden kettinkjes kan men de namen der
schenkers nog aflezen; die van Recceswinth zelf: paarlen, goud en diep-blauwe
saffieren, bevindt zich nu in het bekende museum te Cluny; de boekband der
langobardische koningin Theudolinda maakt jaar en dag deel uit van den domschat
te Monza, terwijl wij Doornik reeds noemden als vindplaats van het graf van
Childerik, den Frankenvorst. In Nederland zijn, van meer fragmentaire vondsten
afgezien, bij Rijnsburg en bij Loenen (Veluwe) naast wapenen ook gespen en spelden
gevonden van de soort die ons bezighoudt. We hebben hier echter met meer
bescheiden exemplaren te doen, welke zich tot die uit de koningsgraven verhouden
als een axminster tot een Perzisch tapijt. Het is alles provinciale namaak. Toch zijn
juist daarom deze in het Rijksmuseum van Oudheden bewaarde vondsten van groot
belang.*) Zij leeren ons hoe minder gegoeden ‘nur am farbigen - en niet eens altijd
farbige - Abglanz das Leben hatten’. Voegen wij hierbij het in Noorwegen gelegen
Oseberg, waar het Vikingerschip (afb. 3), de grafheuvel bij Roskilde (Denemarken),
waar wapenen werden gevonden, de rijke vindplaats Vendel, waar o.a. het afgebeelde
zwaard (afb. 2) en Bohuslaen, ook in Zweden, waar zilvergespen vandaan komen,
Austad in Telemarken (Zweden) waar men houtsnijwerk aantrof,

*) Uitvoerig handelt hierover Dr. J.H. Holwerda in een artikel ‘De Franken,’ Oudh. Mededeel.
v.h. R.M. v. O.N.R.V., 1924.
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dan hebben wij weliswaar lang geen volledig overzicht der vindplaatsen van
oud-germaansche kunst, maar toch voldoende gegevens om de vraag, waar zij gebloeid
heeft in het algemeen te kunnen beantwoorden. Van Zuid-Rusland tot Spanje, van
Italië tot IJsland liggen, verstrooid, de graven met hun verborgen schatten, de nog
altijd schitterende overblijfselen van een hard en trotsch, maar groot
menschengeslacht, dat eenmaal heerschte over het heele gebied, waar òf sinds
praehistorische tijden Germanen woonden òf zich, tijdens de groote volksverhuizing
germaansche volken hebben neergezet.
Dat ligt voor de hand, zal men zeggen. Dat lag inderdaad voor de hand, zoolang
men aannam, dat deze cultuur door de Germanen uit eigen drang geschapen, als het
ware oer-germaansch was. Maar daartegen verzetten zich èn de chronologische
gegevens èn, naar men tegenwoordig aanneemt, ook het karakter dier kunst. De
chronologische gegevens brengen ons op de vraag naar den bloeitijd der
oud-germaansche kunst. In hoofdzaak is ook zij gemakkelijk te beantwoorden. Wij
hebben het al door de ontwijfelbare dateering van enkele stukken gezien. Het is de
tijd van de groote of germaansche volksverhuizing, die wij gewoonlijk in 375 na
Chr. rekenen te beginnen en die men kan eindigen in 568, het jaar waarin de
Langobarden zich in Noord- en Midden-Italië vestigden. Moeilijker wordt het, beginen
eindpunt der cultuur te bepalen, ook al neemt men deze zoo ruim als dat noodig en
onvermijdelijk is bij de begrenzing eener cultuurperiode. Noord-Europa moet men
al dadelijk uitzonderen: het Oseberg-schip is uit de 8ste eeuw en het zwaard, dat de
dichter der Thidrekssage bezong, is, wij zagen het reeds, zeker nog aanmerkelijk
jonger; het moet van omstreeks het midden van de 12de eeuw dateeren. Toch laten
deze, oogenschijnlijk tegenstrijdige gegevens zich nog wel rijmen. Men moet dan
aannemen, wat zonder bezwaar geschieden kan: dat dezelfde oudgermaansche cultuur
in Midden- en Zuid-Europa tusschen 600 en 700 ten onder is gegaan door verandering
van leefwijze der daar woonachtige Germanen, die zich vaak verwonderlijk snel aan
de technisch volmaakter Romeinsche beschaving assimileerden, terwijl zij dáár waar,
als in Noord-Europa, de Germanen voorloopig buiten vreemde invloeden bleven,
eenige eeuwen langer stand hield. Engeland, waar de Romeinsche beschaving nooit
buiten de muren der steden kwam en de Angel-Saksen, zoo niet uitsluitend, dan toch
veel meer op zichzelf waren aangewezen, zal dan wellicht het midden tusschen beide
uitersten gehouden hebben.
Bewegen deze beschouwingen zich al aan den rand van het woud der gissingen,
waarin men zoo gaarne doolt, maar ook zoo gauw verdwaalt; wanneer men tracht
op de vraag naar het begin der oud-germaansche kunst een antwoord te vinden,
betreedt men, noodgedwongen, dat gebied geheel. En het verschil tusschen gissen
en vergissen is niet groot. De vraag
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naar het begin toch, naar het ontstaan in tijd, hangt met die naar de plaats van het
ontstaan, naar den oorsprong, onverbrekelijk samen. En waar deze ligt is, zijn wij
de wetenschap niet verre ten achter, nog lang niet uitgemaakt.
Aan een theorie omtrent dezen oorsprong ontbreekt het echter niet. Hans Naumann,
aan wiens boek wij hier reeds veel ontleenden, hangt haar o.a. aan, evenals ten onzent
Dr. Holwerda, zoover wij weten, de eerste en eenige in ons land die zich met dit toch
zoo belangrijke vraagstuk heeft bezig gehouden. Voor die theorie pleit te veel en zij
zelf is te verleidelijk, dan dat wij haar onverschillig zouden kunnen voorbijgaan.
Laat ons zien, wat zij te zeggen heeft.
We moeten ervoor naar de vlakten ten Noorden van de Zwarte Zee. Daar in
Zuid-Rusland, een smeltkroes van volken, moet in de oudste tijden een volk van
Iraansche herkomst hebben gewoond. Dat volk werd door een nieuwe golf uit Azië,
het groote menschenreservoir, overstroomd: de Scythen, die behalve hun heerschappij
ook reeds hun naam aan het overwonnen volk hadden opgedrongen, toen Darius I
in 513 v. Chr., den Donau overtrekkend, zijn bekende tocht tegen hen ondernam. Op
hen volgden de Sarmaten, evenals de Scythen ook een Iraansche stam en later van
dezen nauwelijks te onderscheiden. Het is dit mengvolk, dat handelsbetrekkingen
aanknoopte met de Grieken en hen toeliet als kolonisten aan den oever van hun zee.
In de Grieksche stad-koloniën nu, in Olbia, Chersonesus en Panticapaion, zou de
oorspronkelijke, Aziatische sierkunst der half-nomadische Scytho-Sarmaten, aan
haar dierornament te onderkennen, een verbinding hebben aangegaan met de
Grieksche nijverheidskunst. Voor slaven, reukwerk en het graan hunner boeren
ruilden de Sarmatische vorsten het betooverend goud en edelgesteente, waarmee zij
den uitheemschen kunstenaars hun inheemsche dierornamentiek lieten sieren, om
hun afstand van het gemeene volk er des te beter aan te kunnen meten.*)
Maar nu de Germanen? De schrijvers der Ouden maken, wanneer zij over de landen
aan de Zwarte Zee te spreken komen, nog van andere stammen gewag, Thracische,
waarvan zij er één de Geten noemen. Die Geten nu - vroeger van de Germaansch
genoemde Goten zorgvuldig onderscheiden - zouden volgens Holwerda's theorie
eigenlijk geen andere geweest zijn dan de Goten. Hij meent dit op verschillende
gronden aannemelijk te kunnen maken, waarvan de twee voornaamste wel déze zijn:
1o. dat de eenige eeuwen vóór onze jaartelling in Thracië woonachtige Geten zeer
wel vóórdien uit het Noorden kunnen zijn gekomen, waar de Germanen woonden
en 2o. dat de Ouden zelf, waaronder niemand minder dan de Gotische
geschiedschrijver Jordanis, Goten en Geten

*) De Scytho-Sarmatische beschaving is vooral door twee geleerden diepgaand behandeld:
Minns, ‘Scythians and Greeks,’ en Rostovtzeff, ‘Iranians and Greeks.’
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doorelkaar gebruikten. Jordanis' werk immers heet ‘Geschiedenis der Goten of Geten’
(plm. 550 na Chr.).*)
Dit Gotenrijk, dat van de 2de tot de 4de eeuw bestond, met Zuid-Rusland als kern,
maar tijdelijk zich uitdijend van de Zwarte tot de Oost-Zee en van den Don tot den
Donau, zou tot den smeltkroes geworden zijn, waaruit een niet meer te analyseeren
amalgama voortkwam van byzantijnsche en oostersche, antieke en voor-aziatische
elementen. Veel, genoeg althans is er, meent men, wat dit zou kunnen bewijzen,
buiten en behalve de voor dat rijk zoo karakteristieke sierkunstvormen polychromie
en dierornamentiek. Er is de bewapening. Naast het voorvaderlijke schild, speer en
zwaard zouden de Goten hier geleerd hebben zich met helm en pantser beter te
beveiligen - het prototype van de historische ruiteruitrusting uit den tijd der
volksverhuizing; helm en pantser, die ze versieren, den kinband vooral: purperrood
of van goud, met granaten bezet. Er is het schrift, het bekende
algemeen-oud-germaansche runenschrift, dat verre van oorspronkelijk germaansch
te wezen, zooals men vroeger aannam, niets anders schijnt te zijn dan een aan de
minder ontwikkelde schrijftechniek der Goten aangepaste toepassing van het loopende
Grieksche schrift uit den Romeinschen Keizertijd. Er is de godsdienst - de mythe en
den cultus van Baldr, den stervenden en weder opgestanen god noemt men als
voorbeeld, die evenmin germaansch van oorsprong, eveneens uit Azië afkomstig zou
zijn, waar alle wereldgodsdiensten hun eerste vormen vonden. Of men noemt Loki,
die gedacht zou zijn naar het voorbeeld van den Egyptischen god Seth, wiens
eeredienst zich in den hellenistischen tijd zoo noordelijk uitstrekte als Olbia, dat in
den loop van de derde eeuw den Goten in handen viel.
Over de Oostzee dan moeten deze nieuwe bewapening, dit schrift, deze godenen sagengestalten, deze dierdroomsels en gespvormen, moet deze Goten-cultuur in
één woord, den Skandinaafschen Germanen gekomen zijn. En de andere Germanen?
Hun bereikte dezelfde cultuur langs een omweg, die voor ons het voordeel biedt over
historisch terrein te loopen. Want deze Goten, op drift geraakt door de opdringende
Hunnen, kwamen in 375 den Donau over en binnen het Romeinsche Rijk. Hun verdere
opschuivingen binnen dat Rijk, die tenslotte leidden tot de stichting van een
west-gotisch rijk in Spanje en Zuid-Frankrijk (419) en een - kortstondig - oost-gotisch
in Italië (490-555) mogen wij ook hier bekend veronderstellen. En zij dan zouden,
dierornamentiek en gegoten gespvormen meenemend op hun verre tochten, deze
kunst, die hen aan hun oude woonplaatsen, aan de Zwarte-Zee-landen herinnerde,
den anderen Germanen, den Franken in de eerste plaats, hebben geleerd.

*) Wij spreken hier verder van Goten, omdat wij de kwestie der identificatie van Geten en Goten
hier onbeslist moeten laten.
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Het is hier de plaats niet, deze theorie te bediscussieeren. Zij is, dat moet erkend,
voor wie zich niet tevreden stelt met het bewonderen der oud-germaansche kunst,
maar naast bewondering ook behoefte aan begrijpen heeft, ongemeen boeiend en
opent althans de mogelijkheid tot begrip. Zij is, meenen wij, vooral daarom van zoo
uitnemend belang uit cultuur-historisch oogpunt, omdat zij het valsche, want
idealiseerende beeld der oude Germanen van duitsche en zweedsche makelij zoo
grondig vernietigt. Schrijver dezes herinnert zich hoe hij als kind de vrijheid van een
reeks Zaterdagmiddagen heeft moeten opofferen aan het bijwonen eener serie lezingen
over de ‘heldenwereld van Wagner’ of iets dergelijks, en aan de doodelijke verveling
daar geduld, heeft hij langen tijd de ergernis toegeschreven door Wagner's helden
nog steeds in hem gewekt. Totdat hem voor het eerst de oud-germaansche
heldendichten zelf en vooral deze kunst onder de oogen kwamen, die een zoo gansch
andere taal spreken. Wagner is trouwens de eenige en zelfs de hoofdschuldige niet
aan die misteekening. Tegnèr's Fridjof-sage is erger en de edelaardige Goten van
Felix Dahn met hun ‘tüchtige Hausfrauen’ zijn nog slechts een groteske karikatuur
van wat de germaansche grooten - van het volk weten wij niets - naar hun kunst en
literatuur te oordeelen moeten geweest zijn: trotsche heerschers over hun volk - als
de adelaren op hun gespen, maar sluw en geslepen - als hun kleurige edelgesteenten,
wanneer het er om ging te machtige mededingers uit den weg te ruimen, en
kruiperig-wreed - als hun aziatische draak-slangen en roofvogel-paarden, waar zij
hun wraak vreesden of de gunst zochten van den Keizer te Byzantium, wiens
hofceremonieel en hiërarchische beambtenstaat na te bootsen hun hoogste eerzucht
was. Figuren, die meer aan een Attila, een Djingis-Khan, een Timoerlenk herinneren
dan aan het type van den wijzen ‘Landesvater’, dat trouwens nóóit anders dan in de
fantasie van al te goedgeloovige onderdanen heeft bestaan. Heerschzucht, list,
wreedheid en vleierij: karaktertrekken, die voorzeker bij het ideale beeld der oude
Germanen slecht passen, maar die volkomen begrijpelijk worden in alleenheerschers,
wier heiligste traditiën teruggingen tot het half-aziatische Rijk aan de kusten van de
Zwarte Zee.
Maar meer nog dan om de verrijking onzer kennis van een altijd belangwekkend
verleden, meer nog dan om het verdiepte inzicht in den samenhang van culturen, die
men vroeger niet alleen voor onvereenigd, maar voor eeuwig onvereenigbaar hield,
zijn de vondsten uit de oud-germaansche graven om zichzelfs wille een verheugenis,
want deze kunstschatten, hoe dan ook hun ontstaan en geschiedenis precies moge
zijn, behooren in hun wilde pracht tot het schoonste van het oneindig-veel schoone,
door menschenhand in den jacht der eeuwen gewrocht.
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Herinnering aan Mexico,
door C. Serrurier
HET heeft heel wat voeten in de aarde voordat iemand uit de o l d c o u n t r y (Europa)
over de grens van Californië, in Mexico wordt toegelaten. Op het Mexicaansche
consulaat langdurige discussies, in het Spaansch, begeleid door heftig gebarenspel,
tusschen de beambten onderling. Niemand bleek op de hoogte van de vereischten;
over één ding was men het eens: ik moest een vaccinatie-bewijs overleggen. Ik had
er geen en pruttelde tegen: mij laten vaccineeren met kans op onaangename gevolgen
en dat voor een reisje van enkele dagen.... Het consulaat trachtte me gerust te stellen:
de zaak was heel eenvoudig. Als ik het b e w i j s maar kon toonen, iets anders vroeg
men niet; dadelijk na mijn bezoek aan den dokter het prikje maar goed uitwasschen,
dan zou de vaccinatie niet opkomen en mijn genoegen in Mexico niet bedorven
worden! Na lang gesnuffel in boeken zeide men mij dat ik voor 10 dl. over de grens
mocht gaan. Teleurstelling mijnerzijds over dien hoogen prijs. Opnieuw gezoek in
paperassen. ‘O neen, 't kost tegenwoordig niets meer’. - Vreugde mijnerzijds Wederom lang gesnuffel. ‘Het kost u 4 dl....., o neen, twee’.
Dat alles was misschien een geduldproef en nam veel tijd in beslag, maar toch
was het wel aardig om te midden van de b u s i n e s s - l i k e Amerikanen weer eens
te doen te krijgen met de gemoedelijke zuidelijke nonchalance.
Aan de grens nieuwe moeilijkheden. Nadat een correcte, zakelijk-vriendelijke
Amerikaansche militair ons binnen enkele minuten het formulier had overgereikt dat
ons vrijheid gaf Californië te verlaten en er weer terug te keeren, werd onze auto
aangehouden door een schrikwekkenden, dikbuikigen, lang-gesnorden, met een
revolver gewapenden en niet zeer zindelijken Mexicaan, die geheel het voorkomen
van een opera-bandiet had. Schrikwekkend bleek alleen zijn uiterlijk, overigens was
het een goedaardig man, die zich met geduld verdiepte in het blijkbaar ingewikkelde
geval van mijn bezoek. Na hernieuwde lange, vurige discussies in het Spaansch, met
voor ons onzichtbare personen in zijn kantoor, kregen wij ten slotte definitief
vergunning Mexico binnen te gaan. Wij passeerden een bord met de niet overbodige
waarschuwing - van Amerikaansche zijde - dat dronken chauffeurs onmiddellijk
ingerekend zouden worden - want wij verlieten het land der p r o h i b i t i o n : vóór
ons lag Mexico en het paradijs der dranklievenden, het beruchte grensstadje Tijuana.
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Wij bleven steeds denzelfden langen automobiel-weg volgen, want niets dan een
poort scheidt hier de Vereenigde Staten van Mexico, maar zoodra wij die poort zijn
doorgereden treft ons de algeheele verandering van décor. De tijd heeft stilgestaan
in dit land: wij zijn terug in het verleden: zóó, zei men mij, was het in Californië
vóór 50 jaar. Een hobbelige zandweg - o, hoeveel aangenamer voor het oog - heeft
de gladde, donkere cementbaan vervangen, waarover in Amerika de auto's als haastige,
zwarte torren voortrennen. Men ziet weer paarden en karren, veel lichte, tweewielige
wagentjes. Langs den weg geen sierlijke b u n g a l o w s meer, met gazons als
fluweelen tapijten en wèlverzorgde bloemenweelde, maar schilderachtige, vervallen
krotjes, waarin bruine kinderen krioelen en donkere oogen ons begluren. De
vroolijk-getinte pleisterplaatsen langs de Amerikaansche wegen, van buiten gesierd
door de lokkende opschriften van al het heerlijks dat er te krijgen is en binnenin, in
groote letters, den hartelijken groet aan de bezoekers: We l c o m e h e r e ! H o w
i s b u s i n e s s ? zijn hier vervangen door vieze kraampjes, ongure kroegjes, waar
men gekruide Mexicaansche spijs en vooral ook sterken drank kan koopen. Inplaats
van den s t a n d a r d -Amerikaan, die van het oosten tot het westen precies hetzelfde,
onberispelijk gekleed is, loopt, glimlacht en mompelt door zijn neus, zien wij nu den
trotschen, kleurenlievenden Spanjaard (men weet: de Mexicanen zijn een vermenging
van Spanjaarden met Indianen) die ook in de meest havelooze kleeding stijl, smaak
en een persoonlijk karakter weet aan te brengen. Wij zien hem te paard, te voet, in
karretjes, ook natuurlijk in auto's. Wij missen langs den weg, en het schenkt ons
groote vreugde, de heel Amerika ontsierende brutaal-gekleurde reclame-borden met
aanbevelingen voor autobanden, sigaren of godsvrucht.
De stoffige landweg brengt ons eerst tot Tijuana, een stadje van kroegen,
speelhuizen en zwoele orgieën, dat voornamelijk bestaat door de Amerikaansche
toeristen die er zich te goed komen doen. Want hier zijn zij verlost van de meer
gesmade dan geloofde p r o h i b i t i o n , het drankverbod dat de y a n k e e s geenszins
weerhoudt zich te bedrinken, maar alléén om dat te doen aan goede waar en voor
een billijken prijs. Deur aan deur niets dan herbergen en restaurants, groote en kleine,
dure en goedkoope, voor den, hier in denzelfden hartstocht verbroederenden
millionnair of armoedzaaier. Hier vindt men ze terug, de ouderwetsche
drank-s a l o o n s , die in het tegenwoordige Amerika vervangen zijn door de
onschuldig blanke room-ijs buffetten. Al wandelende langs de reeksen café's, had ik
een heele literatuur van opschriften kunnen verzamelen, pakkend voor den
drankminnende: een hier verdwaalde Duitscher bijv., zou met een traan van ontroering
in de A l t d e u t s c h e B i e r s t u b e het vaderland kunnen gedenken. Tijuana! Bij
het neerschrijven van dien
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naam ruik ik weer de bier- en wijnlucht die over de straten en in de huizen hangt, ik
denk aan de duizende drankflesschen, vòl in de buffetten der b a r s en leeg.... overal
verspreid. Ik hoor weer het opgewonden gejoel der vermaak zoekende toeristen en
zie weer vóór me de door drank verhitte gezichten van mannen en vrouwen: de heffe
van de Amerikaansche maatschappij, die zich hier genotziek verdringt, brallend in
sombere vreugde. Het Mexicaansche gouvernement versmaadt deze rijke bron van
inkomsten niet. Terwijl allerlei moeilijkheden den vreemdelingen die in het binnenland
willen reizen, in den weg worden gelegd, heeft ieder die niets anders wenscht dan
zich aan drank te goed te doen en dus met een verblijf in het grensstadje tevreden is,
vrijen toegang.
We haasten ons uit die weerzinwekkende omgeving en beginnen onze 75
(Engelsche) mijlen langen tocht, in zuidelijke richting langs de kust, naar Ensenada,
ons einddoel. Onze auto reed in een voorzichtig tempo over den hobbeligen weg:
rechts de zee, links de bergmuur die het Mexicaansche binnenland voor ons afsluit.
We volgen de nu eens licht golvende, dan weer in scherpen zigzag zwenkende kustlijn,
de wondere oevers van den Stillen Oceaan, waar achter een rand van bloemen en
gewassen, veelkleurige klippen naar zee afdalen. Wij zien in de gloeiende middagzon
héél de natuur als een strijd van felle tinten. Langzaam stuwt de oceaan zijn
diepblauwe golven naar de kust, waar zij, hoog opspattend zich breken in een
flonkering van schuim, om ten slotte als kleine beekjes en plassen te vervloeien
tusschen de zwarte steenen van het strand. Rosse, goudgele, lichtgroene vlekken tapijten van mossen of bloemen - stralen tegen glinsterend witte zandheuvels en
rotsformaties in alle schakeeringen van rood. De wazige, teerblauwe hemelhoog
houdt zee en kust omspannen en lost de kleuren op in zachte harmonie. Elk kreekje
dat het zeewater vormt tusschen de steenen van het strand, is een sprookjestuin vol
geheimzinnige gewassen. Daar ziet men schaaldiertjes genoegelijk rondkuieren, hun
huisjes op den rug. Ze gaan op bezoek bij venijnige anemonen, onvriendelijke
gastvrouwen, die ze beetpakken en haar groene kelken om ze dichttrekken. Wieren
drijven er rond op hun wiegende dobbers. Allerlei kleurige vischjes schieten ijlings
weg achter de bladeren van fantastische onderzeesche vegetaties; tusschen bruine
mossen lichten blanke schelpen op.
Alleen de norsche cactusplanten onderbreken de kleurenpracht van bloemen en
gesteente. Grimmig steken zij haar dorre stengels in de lucht, als wilden zij de vreugde
om zich heen verstoren. Maar zelfs zij kunnen niet volharden in haar stuurschheid
en weerstand bieden aan de verlokking van het blijde zonlicht: hier en daar, beschaamd
verborgen tusschen de stekels der knoestige stammen, gloeit hartstochtelijk haar
roode bloem. Tallooze variaties van cactussen vindt men aan de Mexicaansche kust:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

102
hoog als boomen staan ze spookachtig verspreid op dorre vlakten; als groote,
zilvergrijze rozen bedekken ze de berghellingen, eenzaam groeien ze tusschen het
gesteente aan de zee. Soms hebben zij de overhand in de natuur en ziet men, mijlen
ver, niets anders dan hun vele soorten, tusschen de dorre halmen der prairieën.
Verwonderlijk voor een Hollandsch oog is het om dáár heele kudden koeien te zien
grazen en bewonderingswaardig van die dieren dat zij, kauwende op stekelige bladen
en verdroogde sprieten, er even behagelijk tevreden uitzien als hun makkers in onze
sappige weiden.
De c a r stuift voort in de stilte van het landschap. Er zijn weinig toeristen, want
de jongste grensbepalingen werken belemmerend op het verkeer. Af en toe ontmoeten
wij een troepje stoere ruiters, c o w b o y s die het vee komen binnenhalen. Ik glimlach
even als ik denk aan de letterlijke vertaling: c o w b o y -koeienjongen en aan den
Hollandschen boerenzoon met klompen en peenhaar. Soms ook zien wij wagens
bestuurd door langgebaarde Russen, inwoners van een Russische landbouwkolonie
die daar in de buurt - in het dorpje Guadalupe - is gevestigd. Angstige dieren vluchten
weg voor onze auto: konijnen, eekhoorntjes en de grappige vogel, zoo terecht r o a d
r u n n e r genaamd, die inplaats van zijn vleugels te gebruiken, in ijlende vaart, als
op wieletjes voor ons uitrent. Vaak schuifelt een slang nog net bijtijds voorbij.... ook
wel eens te laat, zooals een zieltogende ratelslang aan den wegkant bewees. Boven
ons vliegen kleurige vogeltjes als levende gedichten, ook veel roofvogels, meestal
haviken en ééns, met z waren wiekslag een groote condor, wiens oogen boosaardig
flikkeren in zijn bloedrooden kop. Tusschen de struiken zien wij telkens de verbleekte
geraamten van paarden en koeien, die afgedwaald van hun kudde, daar zijn
omgekomen. Hier en daar wrakken van verongelukte auto's. Wij waanden ons ver
van de bewoonde wereld. Helaas, de Amerikaansche beschaving is reeds bezig
Mexico te infecteeren. Halfweg Ensenada staat een cafeetje, prijkend met het bekende
opschrift: D r i n k , d i n e , d a n c e .... Thans buigt de weg, eenige mijlen ver van
de kust, het land in en stijgt langs schrale berghellingen, waar een verzengende
woestijnwind om ons heen blaast. Dan windt hij zich langs een hoogen, naakten
rotswand. Het is niets meer dan een nauw pad waar geen tweede voertuig ons zou
kunnen passeeren: links optorenende grijze klippen, rechts, diep onder ons, de blauwe
zee. Nog enkele wendingen en plotseling zien wij vóór ons een grootsch panorama:
de baai van Ensenada.
In wijde halve-maanvorm lag zij uitgestrekt, omzoomd door het kleine stadje en
het kerkhof, dat bijkans grooter is dan het plaatsje zelf. Stil glansde het water onder
den zachten avondhemel, het ondergaan der zon verbeidend. En even stil lag het
stadje aan den oever, met als donkere
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wachters op den achtergrond, de hooge bergen. Wij zagen een baai die door haar
ligging en grootte bestemd scheen voor een machtige zeehaven, kusten uitgestrekt
en vlak genoeg om eindelooze huizenrijen te dragen, doch in die baai maar enkele
schepen en aan haar oever niets dan een doodsche stad.
De geschiedenis van Ensenada is niet vroolijk. Omstreeks 1880 is zij het middelpunt
geweest van noodlottige speculaties. Ondernemende optimisten wilden haar
herscheppen in een badplaats, een weelde-oord met een model hotel en vele attracties.
Groote plannen smeedden zij, bouwmateriaal en ontginningswerktuigen voerden zij
aan, zij brachten den grond in kaart en verdeelden hem in verkoopbare terreinen,
kasteelen bouwden zij bij menigte.... in de lucht. Het liep alles uit op een jammerlijke
mislukking en men kan thans nog de droevige overblijfselen zien van de eens met
illusie voorbereide werken. Van het reusachtige hotel heeft nooit iets méér bestaan
dan het ontwerp en een aanlokkelijke afbeelding op papier. De speculanten
ondervonden van regeeringszijde allerminst steun. Zij hadden aanvankelijk een groot
houten huis gebouwd, waarin zij intrek zouden nemen om toezicht op het werk te
houden. Maar op een goeden nacht liet de commandant van Ensenada het heele huis
weghalen en gebruikte het materiaal om een villa voor zichzelf te bouwen! Zoo bleef
Ensenada sluimeren, totdat de p r o h i b i t i o n -wet het, evenals Tijuana, tot een
dorado voor dranklievende Amerikanen maakte. Het geraakte daardoor eenigszins
in opkomst: hotels, winkels en vooral café's natuurlijk, namen toe, al bleef alles nog
zeer primitief. Maar thans hebben de bepalingen die het vreemdelingenverkeer
tegenhouden, het wederom in de vroegere rust doen vervallen.
Het eenige levende en bewegelijke in Ensenada is de kazerne: zij beheerscht de
gansche stad. Al om vijf uur 's morgens roffelt het garnizoen, met groot misbaar, de
vredige inwoners uit den slaap. Vóór het bouwvallige, onzindelijke kazerne-gebouw
krioelt het van soldaten, meestal ongunstige bandieten-tronies en wanneer een argeloos
toerist er langs wil loopen wordt hij hardhandig en met eenige Spaansche vloeken,
op zij geduwd: men mag dezen zetel van het gezag alleen eerbiedig aan den overkant
der straat voorbijgaan. Overigens is er weinig vertier tusschen de armelijke
huizenrijen: enkele voetgangers slenteren rond, groepjes druk pratende en
gesticuleerende Spanjaarden, een paar handeldrijvende Chineezen, wat toeristen.
Jonge, Indiaansche vrouwen dragen koopwaren rond. Zij loopen met zacht-wiegende
gang, de voeten in sandalen, de lange zwarte haren los op den rug; met
omhooggestrekte armen houden zij een mand vast op het hoofd. Zoodra de schemer
invalt verschijnen nieuwe wandelaars: een aantal kalveren stapt ijverig door straten
(elk heeft zijn eigen wijk) om zich aan het afval bij de
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huizen te goed te doen. Een van de eigenaardigheden van Ensenada is dat de paarden
nog niet door de auto's zijn verdrongen en er zelfs zóó weinig aan zijn gewend, dat
zij er in de omstreken nog van schrikken. Wij zien veel hoog-wielige karretjes
rondrijden, bestuurd door Mexicanen of Indianen, ook ruiters te paard, gekleed in
den bekenden langen lederen, met franje afgezetten broek, den breedgeranden, vilten
punthoed kordaat op het hoofd, revolver op zij.
We eten allerlei zwaargepeperde, geheimzinnige spijzen in een Mexicaansch
restaurant, waar een donkeroogige Carmen ons bedient en eenige vlooien acrobatische
toeren op het tafellaken verrichten. 's Avonds wandelen we langs de baai waar de
zon verzinkt in vlammend goud, we dwalen langs het verlaten park vol exotische
planten en boomen die niemand bewondert, we trachten hier en daar ons verstaanbaar
te maken aan de inwoners die zich voor hun huizen staan te vervelen (want de eenige
bioscoop - en hoe oud en vervallen ziet die er uit - is gesloten) en gaan vroeg naar
bed, in ons primitieve hotelletje, om te ontkomen aan de melancolie die opstijgt uit
dat oude stadje, zonder verleden en wellicht zonder toekomst.
Maar misschien ook, nu het tegenwoordig bewind veel doet ter verbetering van
wegen en buitenlandsch verkeer, en het plaatsje al gemakkelijker bereikbaar is, gaat
Ensenada een groote toekomst tegemoet, misschien is het over vijftig jaar een
bloeiende badplaats geworden. De mogelijkheden zijn er stellig: het zachte, zonnige
klimaat, de ligging aan de onvergelijkelijke baai, met haar breede, zachtglooiende
kusten, de grootsche natuur er omheen. Ook de voor een badplaats onmisbare attracties
ontbreken niet: de p u n t a b a n d a , een berg (meestal in het midden door een gordel
van nevel omgeven, vandaar de naam) die, aan het zuidelijke eindpunt van de baai
gelegen, als een schiereiland daarin vooruit springt. Van den top heeft men aan twee
kanten een onvergelijkelijk uitzicht op zee en baai. Totnogtoe hebben slechts de
weinige toeristen er van genoten die toevallig daar kwamen en den moed hadden de
brandende zon en het slechte bergpad te trotseeren. Dan is er de z.g. b l o w h o l e ,
een diepe grot aan het strand, waar de branding inslaat en, door werking van de
samengeperste lucht, met donderend geweld weer uit te voorschijn spuit, in een
hooge, fonkelende wolk van schuim. Daar zullen wellicht later badgasten en met
reisgidsen gewapende toeristen heentrekken, langs goedgebaande en met wegwijzers
voorziene wegen, terwijl wij nu moeizaam klauterden over steenen en planten. En
zij zullen het armelijke visschersdorpje verdringen dat nu nog ligt aan den voet van
p u n t a b a n d a : de kleine nederzetting van Japansche a b a l o n e visschers, die als
duikers neerdalen in zee om er de bekende veelkleurige schelpen te zoeken. Den
inhoud dier schelpen - de weekdieren zelf -
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sturen zij, na ze in de zon gedroogd te hebben, als voedsel naar Japan, de schelpen
worden in fabrieken verwerkt tot knoopen. En later zullen ook de eenzame oude man
en vrouw verdwenen zijn die, in hun bebloemde huisje aan de kust, leven te midden
van een berg doode haaien waaruit zij traan bereid hebben. De dieren liggen in de
zon te vergaan en verspreiden een lucht, waarmee zelfs de Leidsche grachten niet
kunnen wedijveren.
Den nu door gebrek aan toeristen en door hooge invoerrechten noodlijdenden
inwoners van Ensenada wensch ik de verwezenlijking van dien gouden
toekomstdroom. Maar ik ben blij het stadje zoo ongerept te hebben gezien, met zijn
armelijke huizen en vredige, nog door weinig handels-schepen bezochte haven. Ik
ben blij dat onze c a r steunend heeft mogen hobbelen door wilde prairieën, waar
kudden paarden nieuwsgierig naar ons kwamen gluren en langs de bontgetinte, nog
niet door reclame-borden ontsierde rotsen, waartegen de golven zich bulderend
breken. Ik ben blij de inwoners bezocht te hebben voordat hun natuurlijke,
goedmoedige gastvrijheid veranderd is in de koud-vriendelijke tegemoetkoming van
den zakenman. Dankbaar ben ik die streek gekend te hebben in haar oude, boeiende
schoonheid, zóó als het verleden haar heeft opgebouwd, vóórdat de bezem der
moderne beschaving haar heeft schoon- en vlak geveegd.
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De goede herder
dramatische schets in twee bedrijven
door P.H. Ritter jr.
Eerste Bedrijf.
Het tooneel verbeeldt de huiskamer in een dorpspastorie. De Kamer is zeer eenvoudig, bijna
armelijk gemeubeld, met rieten Vechelsche stoelen, op enkele dier stoelen een kussen van een
modern patroon, dat wonderlijk mondain aandoet in de poovere atmosfeer. Rieten matten
liggen op den grond. Middenin de kamer staat een gedekte tafel, met het ontbijt. Op den
schoorsteen tusschen de beide vensters bevindt zich niets dan een copie van het bekende, witte
Christusbeeld van Thorwaldsen.

Een der vensters, waarvoor een rustbank met kleurige kussens, is geheel bedekt door de in
den tuin tegen het venster aandringende struiken en reusachtige zonnebloemen. Ook in de
vensterbank zijn kleurige bloemen in potten, en planten.

Het andere venster is lang en leeg, en zonder vensterbank. Men ziet er den hoogen ingang der
kerk schemeren onder den toren, een kale, vale kerk, met nuchtere, kleurlooze vensters, in
baksteen. Men ziet, achter het klinkerpad dat naar de kerkdeur leidt, het kerkhof beginnen,
met al zijn kruisen. Ds. Roorda, een lange, tengere jonge man, met een blonde baard, waarom
de gelaatstrekken bleek en ouwelijk liggen, staat voor het ééne venster, dat uitzicht geeft op
de kerk. Louise, zijn vrouw, elegant, ondanks haar simpele kleeding, fijn, spits profiel, dat den
wil uitdrukt tot berusten, zit nog aan tafel. Zij wascht het ontbijtgerei met haar slanke, witte
vingeren, alsof het een zaak gold die zeer veel ernst en zieletoewijding vereischt, - haar oogleden
vallen neer over haar oogen, zoodat ze wel blind lijkt, haar gebaren zijn precieus-voorzichtig.

DS. ROORDA
(starend naar zijn kerk, zijn rug naar de kamer toegewend, sprekend als voor zichzelf),

Het is nog geen tijd.
LOUISE
(vervuld van hetzelfde plichtsbesef blijkbaar, waarmee ze de kopjes wascht).

Ga je niet meer naar je kamer?
DS. ROORDA.

Neen, ik wacht.
LOUISE
(onverstoord).

Waarop wacht je dan?
DS. ROORDA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

(wendt zich om, - hij staat nu, vreemd door het licht beschenen, dat zijn smartelijke gelaatstrekken
verscherpt in de leegte van de kamer).

Op jou.
LOUISE
(blijft doorgaan met haar werk, zonder de oogleden op te heffen).

Vraag me dat nu niet meer. Het kàn niet.
DS. ROORDA
(gaat langzaam naar haar toe, komt naast haar staan, zijn hand op haar schouder).

Louise.
LOUISE
(gaat, ondanks zijn liefkoozing door met haar arbeid).

DS. ROORDA
(gesmoord).

Voel je dan niet, wat dit voor mij is?
LOUISE.

Toe Frans, peins nou niet zoo over de dingen. Ga nu aan 't werk. Het maakt me ziek.
(trachtend zich te beheerschen, nog steeds turend op haar arbeid).

Ik kàn er niet tegen.
DS. ROORDA
(neemt haar weerstrevend, koel gezichtje tusschen zijn veel te groote handen).

Lous, laat je mij nu alleen, laat je mij, op dezen dag.... in die verschrikkelijke verlaten-
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heid?
(hij barst in snikken uit, valt op een stoel, zijn hoofd op de tafel).

LOUISE
(zij slaat de oogleden op. Langzaam wellen ook tranen in haar oogen. Zij zoekt zijn vingeren met de
hare, en speelt er zenuwachtig mee).

Toe Frans, laten we, laten we elkaêr nu niet zoo'n pijn doen. Je wéét toch dat ik het
niet kan uithouden. Je weet toch, dat ik gèk wordt in die kerk, met al die vreeselijke
boerengezichten, en met dat piepende orgel, dat ik er weken onwel van ben. Waarom
verg je die dingen toch van me?
DS. ROORDA
(smartelijk beheerscht nu).

Omdat je mijn vrouw bent.
(Stilte).

Ik wil je geen harde dingen zeggen Louise, maar is het goed, dat een vrouw staat
buiten het leven van haar man?
LOUISE
(nu rijkelijk schreiend).

Maar het is vreeselijk, 't is ontzettend wat je zegt. Heb je dan niet gevoeld, hoe ik bij
je ben, altijd? Ben ik niet met je mee gegaan naar dit ellendige gat? Heb ik niet alles,
heel mijn leven in de stad, mijn werk, mijn kunst geofferd om je hier te vergezellen,
om je wat troost, om je wat zon te brengen in deze omgeving? Maar er ìs hier geen
troost, er ìs hier geen zon, je kwijnt hier weg, als een kamerplant. Heel je mooie,
jonge leven schrompelt hier in mekaer. (Zij staat op, en kijkt hem aan, met flikkerende
oogen). Je bent ondankbaar, Frans.
DS. ROORDA
(ijsbeert wanhopig door de kamer. Hij spreekt in zichzelf, koortsig).

Die spreekt over de eenheid tusschen de menschen, en hij staat voor afgronden in
zijn eigen leven!
(Nu staat hij weer voor het venster, waarachter de kerk rijst, roerloos en strak).

LOUISE
(aandachtig opeens).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

Wat zei je daar, Frans?
DS. ROORDA
(wendt zich om, staart Louise aan, als was zij een vreemde).

LOUISE
(aandringend).

Wat zei je daar?
DS. ROORDA
(herkent haar, plotseling met teederen weemoed).

Lous, waarom kan het nu niet, dat we elkaêr begrijpen?
LOUISE
(gaat zitten).

Kom nu eens bij mij Frans. Spreek je uit aan mij. We moeten eerlijk zijn met elkander.
DS. ROORDA
(door deze overgave, die niet zacht is maar een consequentie alleen van haar rechtuit karakter,
niettemin verteederd).

Lous, toe, denk nu eens terug. Herinner je nu eens, wat we samen bespraken, toen
we elkaêr pas leerden kennen. Hier, in dit dorp, ligt mijn hart. Je weet hoe
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het was toen ik er kwam. Een groote verwildering. Een volk van dronkaards en
messe-stekers, ten hemel schreiende woningtoestanden, drie gezinnen in één krot.
In de kerk Zondags drie diakenen en een ouderling, dat was het gehoor. Ik was een
jongen nog...., maar misschien een oude man tegelijkertijd. Ik kwam hier, - toen al,
met een groot verdriet....
LOUISE
(hevig belangstellend, geraakt bijna).

Was het.... liefde. Was er iemand, die.... dat je zoo teleurgesteld?.... Je hebt het mij
nooit precies verteld.
DS. ROORDA
(komt dicht bij haar zitten, neemt haar hand in de zijne).

Nee, nu niet over een zoo ver verleden. Ik hou van je, Lous, - er is niets, er is niemand
in mijn ziel, dan jij. Wat er héél vroeger was, dat is alles verbleekt, - vergeeld, als
perkament. Maar ik ben hier gekomen in den storm. Ik zocht het leven, ik zocht de
daad, ik zocht den strijd. Ik wilde wegvluchten van mij zelf. En wàt was individueel
verdriet, bij zoo'n zéé van ellende! Toen ben ik gaan werken. Toen ben ik gaan
genezen van m'n theorieën, van m'n ‘weltschmerz’. Dacht je dat mij die kerkgang
niet vaak een kruisgang is geweest? Dacht je dat ik niet vaak bijna krankzinnig ben
geworden, dat ik mijn handen moest vastklampen aan de leuningen van den preekstoel,
als ik gepreekt had over liefde en elkaêr verdragen, en bij het gezang ronkte een kerel
de liederen met een neusgeluid en zong buiten de maat, alleen om mij te treiteren?
Dacht je dat ik mij niet dikwijls geweten heb aan den oever der wanhoop, als ik
gezegd had Zondags: ‘Godsdienst geeft blijdschap en zachtheid’, en ik vond 's avonds
een brief in de bus: Godsdienst geeft jool aan de volgevreten kapitalisten, en een
zacht bed aan den dominé?
LOUISE
(schamper).

Ja, zóó zijn ze, zóó waardeeren ze.
DS. ROORDA.

Ik ben doorgegaan. Ik ben tòch doorgegaan. Als ik 's avonds den tuin rond liep en
de koele nachtwind was als een kus op mijn voorhoofd, en de hooge reine sterren
tintelden boven mij, dan was het soms of Jezus zelf achter mij stond, of een goede
herder mij onzichtbaar geleidde, dan kwam er zoo een oneindige stilte, diep in mijn
wezen, dat ik wist, dat alle moeilijkheid vervluchtigde voor mijn gedachten tot een
zilveren sluier.
En er waren dingen, er wàren oogenblikken, Louise,
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die het alles vergoedden, die het alles verhieven tot één glanzende vreugde. Als je
soms na uren dwalen door de barre hei naast een oude moeder zat, die sterven ging.
En je hadt haar hand in de jouwe, zoo, als jij nu jouw hand in de mijne hebt....
LOUISE
(maakt een beweging om zich terug te trekken).

DS. ROORDA.

Neen Louise, blijf nu bij mij, blijf nu luisteren, ik moet je alles zeggen nu, - je moet
het nu alles begrijpen, in dit oogenblik. God, misschien ben ik oppervlakkig, ben ik
onduidelijk, ben ik slecht tegen je geweest, toen ik je vroeger deze dingen vertelde.
Ik was zoo vol van jou....
LOUISE

Was dat heusch zoo?
DS. ROORDA
(kust haar op het koele voorhoofd).

Maar lieveling.
LOUISE.

Je moet nu doorgaan, het geeft je ontspanning.
DS. ROORDA.

Och nee, niet daarom vertel ik je alles. Maar je hebt recht te weten, je hebt recht te
oordeelen
(hij zoekt zijn herinnering af).

En dàn.... wat je kon doen door de daad. Troost geven kan alleen, als je zelf wat
offert. En wij offeren allen veel te weinig. Wat is dat allemaal klein en nietig bij het
offer aan het kruis.
(Zachter, bijna fluisterend).

Als je dan dagen lang haast niet gegeten had, en je kon de helft van je traktement
naar een huisgezin brengen waar leed en armoe was. Waar een tuberculeus kind voor
naar een sanatorium kon, of een beugel gekocht kon worden voor een jochie dat
anders niet loopen kon
(hij raakt voortdurend meer verzonken in zijn herinnering)

o het was soms ontroerend, zooals ze in je gingen gelooven. Ik vergeet nooit, die
geschiedenis met Kobus Kamhaar. Dat was een bocheltje, - een stakker, en ze hielden
hem allemaal voor den gek als hij uit school kwam. Toen heb ik eens op
Zondagsschool een sprookje verteld. Ik zei de jongens, dat al wie een pakje op zijn
rug draagt, dat van Onze Lieven Heer gekregen heeft, omdat Die wil laten zien dat
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zoo iemand rijk is, rijk aan innerlijke gaven, rijk aan zachtheid, en dat ze allemaal
maar moeite moesten doen om zoo goed en zoo edel te worden als Kobus Kamhaar.
(Glimlachend)

o, die liefde van kinderen en voor kinderen! Heb ik je nooit verteld, hoe het was toen
Kobus gestorven was? Hij had een hond, een smerig, ruig beest. En toen we Kobus
begraven hadden, toen zaten we samen bij elkaêr in het kleine
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huisje een deuntje te huilen. En daar kwam me opeens die hond, en sprong op de
schoot van vader en moeder. Zooals dàt beest vertroeteld is! Ik bracht altijd een stuk
lever voor hem mee, ofschoon ik toen vegetariër was.
LOUISE

Frans, je houdt toch ook, van ons eigen kind?
DS. ROORDA.

Maar liefste, waarom vraag je dat nou?
LOUISE
(hand op zijn hand, oogen even gesloten).

Nee, het is goed, zoo.
DS. ROORDA

Maar het mooiste, het allermooiste dat was toch het sociale werk! Het was of je sterk
werd van binnen, als een reus zoo sterk, door al de armoede en het verdriet en de
ellende die je hadt gezien. Er kwam iets van verzèt in je op, een grootsch en wijd
gevoel van opstandigheid, dat er menschen met een kiem van liefde en verwachting
in hun ziel, zoo neergeworpen moesten leven, zoo diep moesten lijden. Waarvoor
was het leed, als God zelf ons niet geroepen had om het tot vreugde om te smeden
in Zijn dienst?
(heftig opeens, - de apostel).

Dàt is godsdienst, Louise, niet droomen maar vechten. Wie alleen zijn ziel geeft, is
niet waardig voor God. Je moet je hart geven, je vurig, kloppend, verlangend hart.
LOUISE
(voor zichzelf).

Ook aan degenen, die vlak bij je zijn.
DS. ROORDA
(ziet haar plotseling verwonderd aan, het is als ziet hij iets donkers in haar oogen schaduwen).

Wat, wat meen je Louise?
LOUISE

Wat jij wel weet.
DS. ROORDA
(verdrietig, fluisterend).

Aan wie vlak bij je zijn het eerst. En dàn.... samen aan de menschheid.
LOUISE
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Je moet maar doorvertellen, Frans. Het doet je goed.
DS. ROORDA.

Nee, je moet het weten, precies. Ik heb je te weinig, veel te weinig van mijn leven
verteld. Je moet er in dóórdringen, - dan zal je, dan zullen wij....
LOUISE

Het wordt al laat, Frans, het is al half negen. Om negen uur begint de kerk. Moet je
niet?....
DS. ROORDA
(krachtig).

Neen, ik blijf nu praten. Als je alles wéét, als je alles voelt
(haar arm nu in den greep van zijn hand).

Dan ga je mee.
LOUISE
(schikt weer even wat aan haar ontbijtgerei).

DS. ROORDA.

Dat sociale werk is prachtig. Als je daarmee bezig bent, voel je je pas op den
preekstoel verantwoord. Zullie zwoegers, en ik zwoeger met hen mee. Iets van den
kruisvaarder in je binnenste. God wil het. God wil, dat
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er een einde komt aan dit alles, en ik ben het instrument in Zijn hand. Dan preek je
geen holle frasen meer, dan heb je geen teksten te construeeren en nieuwe ideeën te
zoeken. Je preeken zijn een deel van je leven, ze zijn een samenspraak met je
gemeente, je voelt je of je bidt voor allemaal samen, of je God ontfermen wil met
een geweldig innerlijk geloof,
(napeinzend)

Ja, die geheelonthoudersbeweging, dat is prachtig werk geweest. Eerst de schuur in
den tuin gezellig opknappen, dat de menschen er komen wilden. En allerlei spelen,
en zelf meedoen en er altijd zijn. En dan er boeken in brengen. En daarnaast de
meetings en het huisbezoek. In den beginne klopten ze de tribunes in elkaêr op
Zondagochtend, net onder de preek. Dat waren dan de socialisten, die mij niet
vertrouwden. Ze wisten niet, dat ik er zelf een was.
LOUISE
(onderbreekt hem snel).

Zeg dat toch niet. Dat kàn niet. Iemand als jij kan niet waarlijk socialist, kan geen
historisch materialist zijn.
DS. ROORDA.

Maar kind, wat is dat nou? Als je het volk ziet lijden, moet je dan niet meedoen aan
zijn bevrijding? - Nu, heel wat anders. Ik heb ze gezegd, op de eerste meeting, dat
ik nog harder zou spreken in de kerk, dan zij klopten aan de tribune en dat ik dat kon,
want dat mijn geloof voortkwam uit onze gemeenschappelijke overtuiging. Maar dat
ze nu maar moesten ophouden met hun materialisme, want dat voor mij het socialisme
een eisch was van den godsdienst.
Zóó meeleven, dat alleen doet je kerk groeien. Het is niet de dominé, maar het is
het geestelijk leven zelf waardoor een gemeente gedijt. Het zijn de stille krachten
ten goede die aan komen dringen van alle kanten, wanneer je er zelf maar aan mee
doet, wanneer je de kerk op je schouders neemt, en het leven in draagt
(hij staat op, en loopt toe op het venster, en wijst met uitgestrekten arm naar den toren).

Die kerk, die kerk is niet vaal en kaal, het is voor mijn verbeelding of er aan alle
kanten bloemen langs omhoog klimmen. Het is niet de kerk, apart en hoog verheven,
maar het zijn alle geestelijke en sociale krachten van dit dorp, die in hem samenkomen,
het is alle verdriet en alle wanhoop, het is de worsteling van al die kleine levens waar
zij uit is opgebouwd. Het is een nieuwe kerk over de oude heen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

112
het is niet een kerk van kalk en steen, ze is aaneengemetseld met hartebloed!
(In zijn extase loopt hij weer op Louise toe, en hij staart haar in de oogen, beide zijn handen
rusten op haar schouders).

Weet je dat Louise? Geloof jij er nu ook in? Dan kan ik heengaan, als jij naast mij
staat, - dan heb ik den moed, om straks afscheid te preeken, dan kunnen we samen
een nieuw leven beginnen, elders. Zeg het nu, toe zeg het Lous. Je weet het nu alles,
ik heb het je verklaard, ik heb het je gebiecht....
LOUISE
(wijkt terug naar de vensterbank voor het bloemige venster, zij gaat zitten op de kussens, zonder die
te verschikken. Het is of zij in dat terugwijken alleen maar afweer zoekt tegen Roorda's onstuimig
enthousiasme).

Frans, het is alles zoo moeilijk voor mij. Wanneer je zoo praat, dan komt er aldoor
bij mij maar één gedachte. Dat was alles vóór ons huwelijk, dat was vóór onze
verloving. Heb je er wel eens over gedacht, dat ik daaraan niet heb meegebouwd?
Het klinkt mooi wat je allemaal zegt, maar mijn leven heeft er niet aan gewerkt. Wat
is mijn komen hierheen, het is verschijnen in een wereld, waarvan ik de historie niet
ken.
DS. ROORDA
(gefolterd).

Maar kind, het is toch van mij, het hoort toch bij mij, als mijn eigen ziel, als mijn
eigen lichaam, als mijn ademtocht.
LOUISE
(zich tot kalmte bedwingend).

Ja. Maar het is van jou alleen. Je bent er nooit in geslaagd, het te maken tot een deel
van mij. Wat weet, wat voel ik van deze bevolking? Wat zeggen mij die sluike
vrouwen, die boersche mannen? Het is voor mij hier alleen de altijd eendere
eenzaamheid. Ieder uur slaat de toren en glijdt de lange dag weer een afdeeling verder.
Overal om mij heen zijn de leege gangen van dit holle huis met zijn steenen vloeren.
Jij bent ver weg, op de hei, bij je gemeente. Ik leef hier als in een klooster, door mijn
eigen schaduw omringd.
DS. ROORDA
(geprikkeld).

Maar dat kun je toch zelf veranderen. Waarom kom je haast nooit in de kerk? Waarom
help je mij niet met de Zondagschool? Je zoudt eens gezien hebben, hoe mijn
menschen je hadden gezegend, als je naast mij was meegegaan.
LOUISE.
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Ik weet niet hoe het komt, Frans. Ik weet alleen dat ik niet ben als jij. Ik weet alleen,
dat, als ik verdriet zie
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hebben, ik niet kan helpen, - niets meer kan doen dan zelf nameloos verdrietig zijn....
Ik weet alleen, dat als ik de menschen hier ontmoet, als ik Zondags gezeten ben
tusschen al die stugge vrouwen, dat ik in het diepst van mijn wezen een der haren
ben.
DS. ROORDA.

Maar dàt is het juist. Als je dàt hebt....
LOUISE
(weemoedig).

Neen, dat is het niet, ik kan niet helpen, ik kan niet troosten, ik kan alleen maar....
gezamenlijk eenzaam zijn.
(Zij komt op hem toe, gebroken door verdriet, en zegt, toonloos, met schaamtevol afgewend
hoofd).

Frans, - wij mogen in de uren als de zielen naakt voor elkaar verschijnen, geen
wreedheid achterhouden
(bevend grijpt zij hem bij den arm).

Zou het ook kunnen wezen, Frans, dat tòch de oorzaak van alles in het verleden ligt?
Jij bent het leven ingegaan met een teleurstelling. Jouw leven en werken, hier, werd
de uitweg. Het is.... de kristallizeering van je eerste liefde. Ik, ik.... Ik had nooit een
teleurstelling. Ik heb altijd alleen de verlatenheid gekend. Toen je mij weghaalde lag
de verveling van het leven achter mij als een eindelooze galerij. Jij kon niet voor mij
doen, wat je deedt voor al die andere harten
(bewogen).

Een ziel die overwonnen heeft, kan nooit meer begrijpen een andere ziel, - die krimpt
van pijn.
(Er is een lange stilte. Frans zit terzijde van Louise, op de vensterbank. Achter de twee gebogen
figuren rijst de weeldepracht der bloemen.)

DS. ROORDA
(toonloos).

Je mag dat niet zeggen, je mag dat niet zeggen.
LOUISE
(herneemt zich, met een uiterste van zelfbeheersching).

Neen, - als ik ooit genezen zou kunnen worden, dan zou het zijn door een ziel, die
zich gaf aan de mijne, aan de mijne alleen. Ik ben egoïst, Frans. Maar ik wil eerlijk
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zijn, ik zeg het je. Het bloed is zóó uit mij weggetrokken door de eenzaamheid, dat
er een ander zijn leven moet uitstorten in mij.
DS. ROORDA
(omvat haar middel met een namelooze teederheid. Louise rust in zijn vruchtelooze armen, als een
beeld).

Maar liefste, weet je dan niet, weet je dan niet, dat jij het bent, dat jij het alleen bent,
die mijn leven hebt vervuld, die de vrede bracht aan dit hunkerend hart?
LOUISE
(kalm).

Neen. Je vraagt mij nu nog een offer dat ik niet brengen kan. Je wilt mij vanochtend
in de kerk, bij je
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laatste preek. Ik kan niet liegen. Ik kan niet buigen, voor wat je aan mij ontrooft.
DS. ROORDA.

Om wie ga ik heen? Dacht je, Louise, dat die steedsche, deftige gemeente eenige
vreugd geeft aan mijn verlangen? Voor wie geef ik, door dit afscheid te nemen mijn
ambt zelf op?
LOUISE.

Je zult het toch niet kunnen. Ik weet het, beter dan jij, dat je je begoochelt. Dóór je
teleurstelling heen, hoop je en droom je. Onder je afkeer voor de nieuwe gemeente
schemert verwachting in je onderbewustzijn. Er zijn nu eenmaal menschen van de
verbeelding. En menschen - zooals ik - van de bittere, vale werkelijkheid. Weet je
waar ik wel eens over gedacht heb, Frans! Je zult je nooit kunnen offeren.... voor
mij. Het is een vergissing, waaraan ik schuld heb. Jij kunt je offeren voor de
menschen, jij kunt je religieus gevoel aanwenden als een levende kracht. Maar je
kunt het verdriet niet doorstaan. Als het gaapt in een ander, naast je, dan kun je er
niet bij waken, dan ga je jezelf begoochelen.
DS. ROORDA
(nadenkend).

Het zal goed zijn, dat wij weg gaan, van hier. Wij zullen elkander kunnen vinden in
nieuw werk, dat wij samen hebben opgebouwd. Kijk mij nu aan, Louise, je kunt in
mij gelooven, omdat ik zelf geloof. Houd je hand in mijn hand. Ons leven klopt toch
in elkander over, wij hebben elkander toch gekozen en gevonden, voor altijd. En....
niet door ónzen wil.
LOUISE.

Het is zoo vreemd, Frans, maar ik moet het je zeggen, ondanks alles, het eenige
wezenlijke dat altijd in mij overblijft, is eerlijk, onbarmhartig eerlijk te zijn. Ik vraag
het mij wel af, in eenzaamheid,
(angstig)

ja, ik vraag het mij af, op dit oogenblik, nu je armen om mij heen zijn, - houd ik van
jou? Kan ik wel liefhebben, heb ik de kracht om lief te hebben? Houdt je mij niet
omvat, als een ivoren beeld
DS. ROORDA.

Louise, zeg toch zulke vreemde dingen niet. Er gaan onbestemde werelden open, die
ik niet ken. Er is iets van oneindigheid in je oogen, in je wezen wat ik niet overwinnen
kan, waar ik niet tegenin kan, waarin ik.... verzinken zou. Het is niet.... het is niet
van God.
(Hij springt eensklaps op, vat haar wild bij de schouders).

Ik mòcht dat niet zeggen. Vergeef het me Lous. Maar je bènt niet zoo, je bent anders.
Toe, zeg het nu, - dan heb ik kracht, om straks te gaan!
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LOUISE.

Neen, Frans, ik wil nu biechten tot het uiterste. Dat is het eenige wat ik voor je doen
kan, eerlijk zijn. Weet je wat ik zoo dikwijls gedacht heb? Er moet iets egoïstisch in
iemand zijn, om hef te hebben. Je moet zoo vreeselijk actief van het leven houden,
om te kunnen verloochenen. Ik heb dat niet. Wat is mijn leven? Een schimmige
droom. Ik heb mijn ouders nooit gekend. Bewustzijns ontwaken was voor mij leven
in een oud, donker huis, naast een verdorrend oud leven, tante, die mij op moest
voeden. Mijn gedachten tastten de doode dingen af. Altijd maar weer dezelfde
meubelen, dezelfde schaduwen, hetzelfde gevangen zijn. Zwijgen en dienen en
daarbuiten, de wereld, met haar zon, met haar bloemen, met haar lachende en bezige
menschen, - het was iets dat ik nooit kennen zou. Mijn ziel was blind, Frans, ik wist,
met zekerheid, dat ik het nooit zou kunnen zien, dat ik het leven nooit proeven zou.
- En toen, toen ben jij gekomen. Waarom zocht je in deze spelonken? Ik ben met je
meegegaan, omdat ik àlles aanvaardde wat het leven mij toevoerde. Ik had nooit
leeren begrijpen, dat er een eigen wil bestaat. - Ik kende alleen de Beschikking. - Ja,
ik zei mooie woorden tegen je, ik luisterde naar je enthousiasme, maar had ik zóó
ook niet muziek gemaakt voor tante, had ik zóó ook niet haar huiselijke klaagliederen
aangehoord, met welwillendheid? Ik ging mèt je door het leven, een wat oudere
vrouw al, vijf en dertig was ik, en overal zag ik jonge paren, jonge vrouwen om mij
heen, die hadden wat aan mij voorbij was gegaan.
(Zij gaat door, op onderworpen toon).

Ik hèb niet gelogen, Frans, ik heb je nooit voorgespiegeld, niet waar, dat je met mij
gelukkig zoudt zijn. Maar ik was te zwak voor verzet.
(Nu zwijgt zij. Het is als een litanie, die geëindigd is. Roorda loopt met groote stappen door de kamer.
Er is tusschen beiden een woordelooze gedachtenworsteling. Dan komt hij weer naast haar zitten)

DS. ROORDA.

Liefste, tegenover verdriet en onrecht en schuld, is er maar één ding.
(Hij wijst met zijn arm).

Dààr is Christus, de Teedere. Laten we probeeren van elkaâr te houden, laten we
elkaêr nog éénmaal aannemen, als man en vrouw. Je weet niet, Lous, wat je voor
mij geweest bent, onbewust misschien. Er zijn zachtheden in ons wezen, die wij zelf
niet kennen. Er zijn tranen in ons,
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die wij nimmer hebben geweend. Dacht jij nou, dat dat alles op den duur bevredigde?
Het is mooi, het worstelen en werken voor de menschen, maar dacht je, dat het den
vrede bracht, zonder eigen zielsbezit? Aan het einde, wanneer het werk gewrocht is,
wanneer er medemenschen wat gelukkiger zijn, dan schiet het allemaal boven je uit
als een groot woud, met de kruinen in de zon, maar zelf ben je eenzaam en verlaten,
omdat je, met al je denken en zwoegen en offeren, niet deel hebt aan de kern van
hun leven. Je wilt een vrouw, je wilt een kind, je wilt lieven en lijden voor het eigene.
Maar ook ik was al oud, Louise, toen ik je zocht. Ook ik zat vol lidteekens. Wat had
ik aan te bieden dan leeds gemeenzaamheid?
LOUISE.

Ik had géén lidteekens. Mijn leven was alleen maar een galerij van verlatenheid.
DS. ROORDA.

Hoor eens nu, Louise, we moeten samen lijden, we moeten samen bidden. We moeten
ons toevertrouwen aan een hoogeren Wil, die ons heeft samengebracht. Weet je,
waarom ik je mee wil hebben, straks? Omdat je erbij moet zijn, als ik afstand doe
van dit alles, als ik voor God de gelofte doe, dat mijn leven nu voortaan alleen is
toegewijd aan jou.
LOUISE.

Neen Frans, als dat wáár was, hadt je nú geen verdriet. Je zoudt de pijn van het
afscheid niet gevoelen. Als dat waar was, dan zou die vreeselijke harde hartstocht
voor je werk niet naast mij geweest zijn, al die lange jaren lang. Toen ik naast Tante
leefde, wist ik dat het een kille ziel was, die mij begeleidde, maar er was
wisselwerking. Naast jou, met je werk, voelde ik mij als in een toegesloten huis,
waar de wind op staat. Ik heb mij nooit zoo verdronken in de eenzaamheid, onder je
plannen, waar ik geen deel aan had, onder je teerheid, onder je liefkoozingen....
DS. ROORDA
(plotseling).

We hebben ons kind, Louise.
LOUISE
(krijt het uit).

Dat is vreeselijk!
DS. ROORDA
(omvat haar polsen, hevig).

Ben je dan geen moeder!
LOUISE.

Een kind, - een kind van mij. Het is een zonde geweest.
DS. ROORDA
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(uitsnikkend).

Mijn God, Louise, martel me niet, maak me niet kapot.
(Wild).

Je meent dat niet. Je màg het niet meenen. Het is heiligschennis!
LOUISE.

Frans. Een ding heb ik maar gezworen. Eerlijkheid. Dàt is het wat ik van God voel.
Hij wil dat ik eerlijk ben.
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Dat is het laatste, eenige doel van mijn leven. Dat is de bevrijding. Weten is vrijheid.
DS. ROORDA.

Louise, herroep het. Louise je zàl, je màg niet.
(woest).

Ben jij een moeder? Verdien jij moeder te zijn.
(Hij grijpt haar vast aan de tengere schouders).

Op de knieën, smeek om vergiffenis. Op de knieën zeg ik!....
(Zij zinkt weg onder zijn greep, zij bezwijkt onder zijn kracht. Maar zij blijft kalm. Langzaam begint
de kerkklok te luiden. Men ziet de dorpelingen over het klinkerpad naar de kerk gaan).

LOUISE
(herstelt zich, gaat weer zitten op de vensterbank. Zij is ijzig kalm).

Kom Frans, laten wij dit gesprek nu staken. Ga jij naar je werk. Dáár is je plicht,
dáár is je dienst.
DS. ROORDA
(uiterst bewogen).

God, Louise, ga mee. Die ééne daad en alles is weggevaagd. Die ééne daad, en we
begrijpen elkaêr. Wij komen er niet door deze worsteling. We raken verward in
elkanders zieleleven. We dwalen in een duister labyrinth. Jij hoort in mijn leven, jij
en ons kind! Vat het nu aan, ik ben sterk, ik zal je het leven geven, ik zal je....
LOUISE
(toonloos).

Neen, het zou niet goed zijn. Het zou niet wáár zijn. Je bent niet tot mij gekomen uit
dat leven. Ik heb er geen deel aan. Laat mij nu hier, laat mij nu maar hier, in mijn
eigen sfeer. M'n ontbijtboel moet af, en de kamer moet netjes voor als straks de
kerkeraad komt.
(Er wordt geklopt).

DE KOSTER
(een oud man).

Dominé, is U gereed? De kerk zit al een kwartier te wachten. Ze vragen allemaal
waar U blijft.
DS. ROORDA.
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Goed Janssen, ik kom.
DS. ROORDA.
(staat nu midden in de kamer. Hij kijkt op naar de kerk).

LOUISE
(is kalm naar haar ontbijttafel gegaan en gaat door met afwasschen).

DS. ROORDA.

Als jij het wil, dan ga ik niet. Dan ben ik ziek. Dan ben ik van jou, dan zal ik voor
jou alles, alles verloochenen.
LOUISE
(kalm).

Dat is niet eerlijk, Frans. Dat is niet.... Godsdienstig.
DS. ROORDA.

O God, geef mij kracht. Rijt mij niet uiteen. Er zijn twee machten, twee zuigingen,
die mij naar zich toe trekken. Waar moet ik heen, waar vind ik vrede?
LOUISE
(rustig).

Dáár Frans. Ik ben bestand tegen de eenzaamheid. Jou roept het leven.
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DE KOSTER
(komt nog eens).

Dominé, gaat U nu mee, het is de hoogste tijd.
LOUISE
(komt nu op hem toe, geeft hem een kus op het voorhoofd).

God wil het Frans, je hebt het zelf gezegd. Dáár is je plaats, bij je gemeente.
(Zij geeft hem haar hand, koestert even de zijne).

Bid voor mij.
DS. ROORDA
(gaat langzaam met den koster mee).

LOUISE
(blijft even, nadenkend, voor de witte tafel staan. Vervolgt dan haren arbeid.

Doek.

Tweede Bedrijf.
Het tooneel verbeeldt de studeerkamer van Ds. Roorda. Twee vensters zien uit op den tuin,
waar in het midden een reusachtig grasveld, met herfstbloemen. Over de heg heen, die den
tuin begrenst, ziet men de weilanden, waarover zondoorschenen wolken. Deze kamer heeft,
in tegenstelling tot die van het vorige bedrijf, die somber aandeed, iets lichts en vroolijks over
zich. Ook zij is zeer sober gemeubileerd. Er staat een oud bureau, met versleten laken, schuins
tegen een der vensters. Wat boeken en bijbels staan op een boekenrek tegen den wand. Rondom
den haard staan eenige makkelijke stoelen, van oud model. Tegen de ééne, hooge boekenkast,
niet het groen-saaien gordijn hangt een gelid van langstelige pijpen. De wanden zijn met
kopergravures, die voorstellingen uit de bijbelsche geschiedenis bevatten, bedekt.

Twee lange mannen komen binnen, Ds. Roorda en Dr. Wierssum, een veertiger, maar met een
glimmenden schedel al. Hij heeft een nadenkend gezicht, maai dat den wil verraadt tot de
stroeve daad.

DS. ROORDA
(is innerlijk zeer bewogen. Hij wankelt meer dan dat hij gaat).

DR. WIERSSUM
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(houdt hem omvat, als ware hij een patiënt. Hij drukt hem neer op een van de stoelen).

Zie zoo, nu zal ik eens de honneurs waarnemen.
(Hij neemt een sigarenkistje van het bureau, en presenteert).

Ik zal eens royaal zijn. Hier is een van je eigen sigaren.
DS. ROORDA
(neemt met bevende hand uit het kistje; als een oud man zit hij, zijn baard ineengedoken op zijn borst).

Dr. WIERSSUM
(ziet zijn medische poging tot luchtigheid mislukken. Nu komt hij bij Roorda, legt zijn hand op zijn
schouder. En wacht).

DS. ROORDA.

Het is volbracht.
Dr. WIERSSUM.

Wees nu dapper, kerel. Je bent niet alleen. Er zijn harten die voor je vechten.
DS. ROORDA
(zwak).

Beste kerel
(geeft hem de hand).

Ik dank je dat je bij mij bent, in dit oogenblik
Dr. WIERSSUM.

We hebben zooveel samen opgebouwd, niet? Misschien kan je een klein beetje gerust
weggaan. Je werk wordt voortgezet.
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DS. ROORDA
(zijn star verdriet breekt onder de warme beademing van Wierssums persoonlijkheid).

Dàt is het niet, Wierssum. Ik voelde een wonderlijke kracht, om afstand te doen. Het
wordt alles, ten slotte, zoo betrekkelijk in het licht der Eeuwigheid. - Toen ik op den
preekstoel stond, voelde ik mij opeens als gedragen door een hoogere beschikking.
Al die jaren, al dat worstelen en zwoegen, al de levens van die bekende, trouwe
gezichten, die ik vóór mij zag, het werd alles samengenomen in één oogenblik, het
kwam bijeen in één felle pijn, en daarna in een diep geluk, dat ik het had mogen
doen. Nooit voel je je meer ‘werktuig in Gods hand’, dan op zoo'n moment. Er zijn
er toch zoovelen, die sterven moeten, eer ze hun levenswerk hebben volbracht. - Te
weten, dat je overgeven moèt, dat er een ander offer van je gaat gevergd worden dan
je brandende ijver, - het maakt je vróóm Wierssum. Hoe weinig weten wij, wat Gods
nabijheid is. Maar zóó was het goed, ten slotte, Wierssum.
Dr. WIERSSUM.

Ik ben blij, dat je je zoo aan mij uitspreekt, Roorda. Het is goed voor ons beiden. Het
is goed voor alles, waarover wij samen moeten spreken.
DS. ROORDA
(heeft hem maar half gehoord. Hij gaat door op den stroom van zijn gedachten, en het is, alsof er
plotseling een huivering over hem komt).

Maar er is iets ànders, Wierssum. Straks, op den preekstoel had ik vertrouwen, maar
nu, hier, in dit.... in dit eenzame huis, word ik zoo bang. Het is net of God van mij
wegtrekt, in onbereikbare verten, hier.
(plotseling hevig)

Waar zou zij nu zijn? Ze was op de slaapkamer, weer?
Dr. WIERSSUM
(kalm, medisch).

Jansje zei dat ze sliep, bij het kind. Ze is moe, ze is wat overspannen, laat haar nu
maar rustig....
DS. ROORDA.

O, Wierssum - het is zoo'n kwelling. Het is zooiets ontzettends, als het geloof je
verlaat. Wij zijn mannen van de daad, nietwaar? Als ik werk en leef met mijn
menschen, als ik offers moet brengen, dan is het of God om mij heen is, als een
stralend vuur. Als ik bid voor mijn zieken, voor mijn stervenden, dan is het een
samenvloeien met de Eeuwige Vertroosting. - Maar ik moet je wat zeggen, ik moet
je het verschrikkelijke geheim vertrouwen. Toe Wierssum, wees jij mijn biechtvader,
ontferm je over mij! Soms zinkt alles weg. Soms is het, of er geen God
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bestaat. Het is in die uren, waarin je niets mag doen, waarin je voor niets wordt
opgeroepen..... Ik bèn geen Christen, Wierssum. Ik kan niet bidden ‘op een berg
alleen’. Ik kan niet meer bidden, als alles mij verlaat....
Dr. WIERSSUM.

Je hebt een zwaren strijd.
DS. ROORDA.

Dat is het, hier. Dat is de ellende. Het is hier de hel. Er leeft één wezen naast mij, bij
mij, in mij, dat God mij heeft opgelegd, en dat ik niet kan vertroosten. Hoe meer ik
haar nader, hoe verder zij wijkt. Alles om haar verstijft, wordt kristal, onder haar
verschrikkelijke logica. En toch, tòch ligt daar mijn taak. Tòch moet ik het offer
brengen dat nooit wordt aanvaard
(hij wordt aandachtiger).

Eenmaal, éénmaal misschien, was het anders. Bid voor mij, zei ze straks, toen ik
wegging naar de plaats waar zij niet zijn wou. Haar koele kus brandt nog, als een
stigma aan mijn voorhoofd. Bid voor mij. Wat zou ze meenen, wat zou ze bedoelen?
Is dit een kentering?
(fluisterend).

Maar dat is het vreeselijke. Ik kòn het niet, Wierssum. Het was straks zoo'n eenheid
met de gemeente, dat er geen stille plek was in mijn gedachte, alleen voor haar. - Ik
heb haar mee opgedragen met de anderen, ik heb voor haar gebeden, ja, maar niet
voor haar eenzamen zielenood. Dat wàs het, de twijfel te binnen het gebed.
Ontheiliging wanneer ik haar afscheidde van de gemeente, ontheiliging, wanneer ik
haar wensch niet volbracht. Nu is het onherroepelijk. De gemeente kreeg de overhand.
Dr. WIERSSUM.

Roorda, ik moet je iets zeggen, dat een ander pijn zou doen, maar dat jou zal
verlichten. Je vrouw is doodziek. Dat is geen normaal zieleleven. Het klinkt rauw,
maar ik ben medicus. - Je moet niet strijden, je moet niet vragen, je moet verzorgen.
Al het leed van de duizend menschen, die je getroost en gesteund hebt, hier, is nu
samengetrokken in één, in één wanhopige. En nu moet ik je toch even herinneren
aan je eigen preeken. Weet je wat mij zoo trof? Toen je eenmaal het verhaal vertelde
van dien heilige, die zichzelf had gekastijd en gepijnigd, die maandenlang vastte,
die zich striemde tot bloedens toe, die in het bed stapte van een leprozenlijder. Maar
God nam het offer niet aan, God nam den ijver niet aan. Hij juist moest plaats nemen
aan de welvoorziene tafelen. Zijn ijver, zijn onthouding was hoogmoed. En toen hij
zich zoo vervreemdde van zijn eigen natuur,
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toen nam God hem aan. Zoo iets is er gaande met jou.
DS. ROORDA.

Ik weet het allemaal, wat je mij vertelt.
(vaag).

En ik had het ook wel vermoed van Louise. - Is het ernstig?
Dr. WIERSSUM.

Het is misschien niet ongeneeselijk. Maar het eischt een eindeloos geduld. Het eischt
een krachtproef, waar je aan onder kunt gaan.
(even zwijgt hij).

Ja, het is zwaar.
DS. ROORDA.

Als het mijn schuld maar niet was. Ik kan het jou wel zeggen, Wierssum, jij bent
mijn beste vriend, mijn.... mijn broeder. Dit is de vraag: heb ik haar lief gehad, heb
ik haar genomen om haar zelf? Heb ik, in haar niet teruggezocht naar mijn eigen
somberheid? De daad, het werk, het goede leven maakt geestdriftig. Maar leidt het
goede, wanneer het geestdrift wekt, niet wel eens af van het geweten, van onze
innerlijke bestemming? Ik heb aan haar gezondigd, Wierssum. Ik had haar leed niet
mogen binnentrekken in mijn sfeer.
Dr. WIERSSUM.

Zeg dat tot God, Roorda. Ik zeg je: wees een man. Dràgen moet je. Je leven tot dusver,
is maar voorspel geweest. Er lag iets liefelijks onder al die moeilijkheid. Je werd ten
slotte overwinnaar. Maar nu leert God je het buigen misschien.
(In den diepen ernst van het gesprek, zoekt Wierssum naar de dagelijksche werkelijkheid terug.
Hij steekt een sigaar op, en poft groote rookwolken de lucht in. Dan, medisch opeens:)

ik hóóp een ding, voor jou. Dat het je gegeven mag zijn, haar te verzorgen. Ik geloof
nog niet, dat een gesticht.... Maar het is goed, dat je hier vandaan gaat. Het is goed,
dat je in een welvarende gemeente komt. Dat leven van zorgen, van moeiten, van
voortdurend geldgebrek, dat is fnuikend voor een hyper-nerveuze vrouw als zij. En
je mag, in je nieuwe gemeente niets meer weggeven. Dat is mijn advies als.... als
medicus. Je moet afstand doen van de weelde van het geven
(even glimlachend).

Je moet, net als die heilige, het offer brengen van ‘welvarend te zijn.’
(Plotseling wordt er geklopt. Jansje, het boerendienstmeisje verschijnt onthutst in de deuropening).

JANSJE.

O dominé, dokter, komt U toch gauw kijken, komt U toch gauw naar boven. Het is
zoo raar, met Mevrouw. Ik moest toevallig boven zijn, op de slaapkamer, om Wies
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En ze zei maar niets. Wat is er toch?
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DS. ROORDA.

God in den hemel!
Dr. WIERSSUM.

Neen, laat mij gaan. Het hoeft niet ernstig te zijn. Komt wel meer voor.
(Hij snelt de gang in, en de trappen op. Na een minuut - stem door de holle gang).

Zij leeft. Blijf kalm beneden, Roorda.
ROORDA en JANSJE.

Goddank!
DS. ROORDA
(valt in een stoel).

Wat wàs er toch?
JANSJE.

Och dominee, het was alles zoo raar. Toen U in de kerk was, heeft mevrouw in de
puntjes alles klaar gemaakt voor het eten met den kerkeraad. Het blauwe servies was
uit de kast gehaald, en de nieuwe servetjes werden in puntjes gevouwen. Ze zette
zelfs bloemen op tafel. En toen is ze weg gegaan naar boven, bij Wiesje, - maar ze
bleef maar weg, ze bleef maar weg. Toen ben ik is gaan kijken. En daar lag ze nu....
Wat zou er toch gebeurd zijn? Zou ze een flauwte hebben?
DS. ROORDA.

En Wiesje. Was Wiesje goed?
JANSJE.

Ja Wiesje sliep lekker, de stumperd.
Dr. WIERSSUM
(komt terug. Hij beheerscht zich tot kalmte).

Je vrouw is buiten gevaar. En het kind is gezond. Ga jij maar stil naar de keuken,
Jansje, Mevrouw is wat ongesteld, maar er is geen kwaad bij. Ze wordt al beter.
DS. ROORDA
(ademloos).

Heeft ze zich willen....
Dr. WIERSSUM.

Ja. Ik begrijp niet hoe ze aan dat goed kwam. Ik geef het nooit af uit mijn apotheek.
Maar het komt terecht. Ze is gelukkig ‘ondeskundig’. Kerel je moet haar goed
bewaken.
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DS. ROORDA.

Wat zei ze, toen ze bij kwam?
Dr. WIERSSUM
(zwijgt).

DS. ROORDA.

Sprak ze niet?
Dr. WIERSSUM.

Wil je het weten.
DS. ROORDA.

Ja.
Dr. WIERSSUM
(bijna plechtig).

Bid voor mij.
(Lang zwijgen).

DS. ROORDA
(kampt met een ontzettende ontroering).

Wil je mij een dienst bewijzen? Ga dan even zien naar de regeling binnen, voor den
kerkeraad. Ga dan, laat me dan even alleen.
Dr. WIERSSUM
(gaat stil naar de deur, Sluit die geruischloos).

DS. ROORDA
(sluit de gordijnen van het studeervertrek. Dan, langzaam zinkt hij op de knieën, zijn hoofd in zijn
handen).

Doek.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Derde hoofdstuk.
IN Londen had Frans kamers gehuurd, een suite met een kleine keuken. Hij deed dit
aan 't eind van den dag, nadat ze vele wijken hadden doorzocht, en ook binnenin de
huizen waren geweest. Het regende een beetje, de hemel was grijsoverdekt. De stad
herinnerde Ina aan Rotterdam, maar ze vond haar grootscher en ook grauwer nog.
Eigenlijk deed ze haar best, zoo min mogelijk te zien. Frans wees haar wel telkens
op iets, the Houses of Parliament, the St. Pauls, en dan hief ze gehoorzaam haar
hoofd op, maar ze wist nauwelijks wat ze zag - ze was niet voorbereid. Ook in de
huizen hield ze zich stil en afzijdig. Ze moesten meest lange, donkere trappen
beklimmen, een stem tegemoet, die ze niet verstonden. Dan waren ze in kamers met
dichtbehangen vensters en weinig meubelen. Dezelfde woorden werden gezegd en
herhaald, een prijs werd genoemd, opgeschreven soms en dicht onder Frans' oogen
gehouden. Ze gaven zich eerst uit voor broer en zuster, maar toen Frans merkte, dat
dit niet werd geloofd, zei hij den volgenden keer: ik en mijn vrouw. Ina aanvaardde
dit. Ze zag niet de mogelijkheid iets te doen zonder Frans: Ze waren samen meer dan
24 uur op de open zee geweest; ze hadden, na den nacht, diep in den nieuwen morgen
al, de kust gezien, de lichte rotsen, - iets groens ook, en een vuurtoren. Later huizen,
een land dat zich leek uit te strekken, niet meer alleen een lijn. En daar had Frans
toen op aangestuurd, met scherp spiedend kijken. Maar hun eerste blikken naar elkaar
toen ze wisten: we zullen het andere, het nieuwe land bereiken, waren open geweest,
zonder eenige terughouding. Samen hadden ze het wonder gezien, en de voorzetting
van hun gebroken leven. Dit moest hen wel binden, althans nog eenigen tijd.
De plaats waar ze landden, was Folkestone; - het was er vol en kermisachtig. Ze
liepen er op de werelds-drukke boulevard, beiden alsof ze zwaar ziek waren geweest,
en langen tijd het eigenlijke leven niet hadden gekend. Ze bleven er overnachten.
Omdat het opbergen van zijn boot Frans duur leek, verkocht hij hem, en bijna zonder
erop te verliezen. Dit deed hem even grinniken van plezier. Maar in Londen vond
hij opnieuw de kamerhuur hoog, en hij keek Ina telkens veelbeteekenend aan. Die
volgde hem zwijgend, zoodra hij zich omwendde naar de deur. Op straat zei hij: Stel
je voor, die rotkamers, en ging nauwkeurig het vreemde geld nare-
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kenen. Ina zei alleen: Ik zal natuurlijk mee betalen, - maar daarop leek hij niet te
achten.
De suite, die hij eindelijk huurde, was kaler, maar ook zindelijker dan wat ze nog
gezien hadden. Hij vroeg Ina niet of ze het goed vond, zei: Het is in orde, ik huur
dus dit appartement. - Zijn Engelsch klonk forscher dan tot nog toe. En Ina zuchtte
verlicht. Ze had sinds uren geweten hoe ze wonen zouden, het rondtrekken door die
enorme stad maakte haar zoo moe als het steunloos zitten in de boot, en bijna nog
melancholieker. Het leven leek haar nu ook niet meer nieuw. Ze deed haar mantel
en hoed af, ging op een stoel zitten bij het raam van de achterkamer, maar ze keek
niet naar buiten. Frans liep nog heen en weer.
- Wat wil je? vroeg hij, hier dadelijk blijven? Ik kan op de canapee in de voorkamer
slapen, maar dan moeten we achter huizen, eten en zoo. Vóór wordt studeerkamer,
daar staat ook een soort bureau.
Ze knikte.
- En jij hebt een keuken. Je moet maar eens zien, of alles er zoo'n beetje is, enkele
dingen kunnen we bijkoopen. En-ne.... als je nu gauw wat kon inslaan, blikjes
bijvoorbeeld, dan zouden we kunnen eten.
- Hier?
- Natuurlijk; het hindert niet hoe laat. Maggi's soep en stamppot, yoghurt toe - en
dan koop je meteen thee, suiker, koffie. - Hij liep naar de deur, kwam terug met een
boodschappenmand, die hij op haar schoot zette.
- Ze nam het ding op, haar oogen stonden vol tranen.
- Weet je wat? zei hij, we gaan alletwee uit, apart; ik koop wat gezellige dingen
voor de kamer; jij bent eerder thuis, en maakt het eten klaar.
- Het is al zeven uur, zei ze zwak.
- O, er is hier geen verplichte winkelsluiting.
Ze zette haar hoed op en volgde hem. Op straat zei ze: Ik heb geen Engelsch geld.
Hij gaf haar een pondsbiljet, wees haar meteen een winkel. Wat is stamppot in 't
Engelsch, wilde ze vragen, maar hij was al eenige meters vooruit. Ze ging den winkel
in, voelde plotseling iets van haar gewone flinkheid terugkeeren, moest bijna lachen
om zijn bazig doen. En daarna, in de keuken, bleef haar een kleine opgewektheid,
omdat ze toch i e t s bereikt hadden. Ze was wel heel moe, maar dit eten zou ze nog
bereiden, - dan was ook de dag om. Vreemd, dat een man altijd warm eten wilde
hebben, zelfs een half uur nadat hij op nieuwe kamers was aangekomen.
In de keuken bewoog ze zich nog aarzelend, maar het gedwongen bezig-zijn deed
haar goed. Boven zich hoorde ze een enkele maal voet-
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stappen, een stem - dacht: ik heb met niemand iets te maken, gelukkig. Ze werd hier
‘madam’ genoemd, maar zou niet met den vinger worden nagewezen. Eigenlijk lette
niemand op haar, en ze kon een Engelsche zijn, zooals ze door de straten ging.
Toen ze nu het eten klaar had - ze kookte rijst met spaghetti en ham - wilde ze dat
Frans terug zou komen; - maar hij kwam niet. Ze zette het servies uit, dat ze noodig
zou hebben, liep ook eens de kamer in, en keek voor 't eerst naar buiten. Ze zag
smalle strookjes grond, alle door schuttingen van elkaar gescheiden, en tusschen die
schuttingen speelden kinderen. Maar in de meeste tuintjes waren ook berghokken
gebouwd, en bijna overal hing waschgoed te drogen. Ina zag enkele plekjes groen,
een bleekveldje, waarop het goed lag uitgespreid; daar waren geen kinderen, alleen
een vrouw werkte er voor haar schuurtje, en verderop liep een oude man. De kinderen
speelden zonder veel getier of vroolijkheid; enkele hadden een plekje zand, waarin
ze zaten; - de meesten leken maar doelloos rond te loopen, alsof ze iets gezocht
hadden, maar vergeten waren wat. - Hier en daar groeide een boompje of struik; de
bladeren waren grijs bestoft en fleurloos. De tint van het geheel was grauw,
verlept-kleurig; - kwam het door de vele schuttingen, of door den gelijkmatig bedekten
hemel? Ze kon het niet zeggen, maar het beeld stemde haar oneindig triest. Ze stond
daar in een kamer met enkele dof-oude meubelen en buiten zag ze kinderen als
beesten in een hok, vreugdeloos en zonder jeugd, bijna. En Frans, die haar alleen
liet....
Plotseling kreeg ze angst dat hij verdwaald zou zijn. Waar was hij heen, en wist
hij in welke straat ze woonden? Ze balde haar vuisten, haar oogen sperden zich wijd
open. Wat moest ze beginnen als hij niet terug kwam? En meteen daarop dacht ze:
Datzelfde wat ik t o c h doen moet, al kwam hij in dit oogenblik de kamer binnen; en ze schamplachte even, heel kort. Ze had een vak geleerd, ze zou moeten werken,
het leven ging voort. In haar oogen kwam een starend-harde uitdrukking.
Toen ze Frans eindelijk hoorde, droeg ze het eten binnen.
- Hallo, zei hij, als een Engelschman. Op de tafel lagen al zijn pakjes uitgestald.
- Ik werd ongerust over je, begon ze. - Hè, maak eens plaats voor de borden.
Ongerust? je bent niet wijs. Zeg, we wonen toch wel in een gunstige buurt, niet
zoo heel ver van een centrum af. - Hij praatte door, opgewekt, vertelde van zijn
inkoopen. Maar telkens eens maakte hij een aanmerking op het eten.
- Ik kan ook niet koken, zei ze kort-af op 't laatst.
- Zoo, wat kan je wel? Jurkjes naaien.
Ze bedacht dat ze niets had meegenomen, geen schaar, geen vingerhoed.
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Voorzichtig vroeg ze: Zeg Frans, wat ga je morgen doen?
- Wat wil je dat ik doen zal?
- Kan je al gaan werken? je hebt aanbevelingsbrieven bij je.... ik bedoel....
- O nee, zei hij luchtig, ik blijf eerst wat rondzwerven, een week, veertien dagen,
om de taal beter te leeren, de menschen. Merkwaardige menschen, dunkt me, ze
zeggen geen woord meer dan noodig is.
- Zoo zal jij ook wel worden.
- Ik? not much.
Ze was de schakel kwijt, die naar haar zelf zou voeren, zocht ernaar, met een moe
hoofd. - Ik moet wel dadelijk werk zoeken, zei ze dan.
- Jij, o ja. Wat dacht je te doen.
- Als coupeuse, natuurlijk.
- Hm, en als het je niet lukt?
- Het moet lukken. Ze wachtte even, ging dan voort: I k kan niet eerst wat vrijen
tijd nemen om het Engelsche volk te leeren kennen.
- Neen, zei hij grif.
Ze wendde haar gezicht af. Hij is wel ongevoelig, dacht ze. Haar armoede en zijn
rijkdom werden scherp tegenover elkaar gesteld, zij moest werken, voor hem deed
het er niet toe, - en bovendien mocht ze zijn huishouding verzorgen.
Hij zei: Straks moeten we de stad nog eens door, ik ben toch weinig georiënteerd.
Ze schudde haar hoofd. - Ga maar alleen. Verder kwam ze niet, maar ze droeg
snel de gebruikte schalen naar de keuken.
Ze wist niet wat Frans deed iederen dag, hij liep maar uit, vroeg haar nooit meer om
mee te gaan. Nu stond ze met een brief in haar handen aan hem, van haar vader. Ze
had uit Folkestone naar huis getelegrafeerd, drie weken geleden, sindsdien niets van
zich laten hooren. Maar voor enkele dagen had Frans haar een beschreven enveloppe
toegeschoven. - Naar huis? vroeg ze, waarom? je schrijft toch niet.... van mij.... Haar
mond beefde.
- Neen; ik schrijf opzettelijk, om te doen voelen, dat wij niets geen verband houden
met elkaar. Ik heb gezet: Vriendelijke groeten, ook aan Greet en Ina.
- Hij lachte oolijk.
- Je bent slim, zei ze, bijna doortrapt; - maar ze praatte er niet meer over, gaf hem
den brief terug. - Nu was er een antwoord van haar vader. Dorst ze te lezen? - Ze
haalde haar schouders op, ze wist wel dat ze wachten zou tot Frans terug was. - Arme
vader.... ze kon toch schrijven?
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dat het haar goed ging, bijvoorbeeld, en dat ze later wel weer eens thuis zou komen.
Ja, dacht ze, heel veel later misschien, als deze tijd is weggeschoven uit mijn
herinnering. Zou dat mogelijk zijn? ze wist het niet. Vader zou haar alles vergeven,
ook nu al, maar ze kon niet terug, voor ze hier iets bereikt had, - en vooral.... Maar
ze schudde haar hoofd; - dat was het toch niet. Maar haar tocht over zee, die kon ze
niet uitwisschen, - te niet doen; dat was iets groots geweest, waarvan ze de gevolgen
moest dragen. - Ze legde den brief uit haar handen. Het beste was dat zij ook uit ging,
weer de winkels afloopen om een betrekking. Bij sommigen kwam ze voor de tweede
maal, ze kon het niet onthouden. Frans zei, dat ze alles moest aanteekenen, ‘een
goede administratie was het halve werk.’ Jawel, administratie van mislukkingen. Als
ze hem ervan vertelde, had hij soms een ongeloovigen glimlach. Eens had ze haar
geprikkeldheid daarover niet kunnen beheerschen.
- Dacht je soms dat ik zat te liegen? vroeg ze luid.
- Neen, maar het is alsof je je best doet, de betrekking waarom je vraagt n i e t te
krijgen. Je komt aarzelend binnen, en laat je door den eersten den besten bediende
afschepen, zegt niet dat je in Holland voor de upper ten hebt gewerkt, en dat je
armoede lijdt.
Ze lachte schel. - Neen, stel je voor.
- En bovendien, had hij gezegd, als ze geen coupeuse kunnen gebruiken, dan moet
je afdalen.... - winkeljuffrouw, meisje bij de cassa, dat de pakjes maakt.
- Daar nemen ze kinderen van veertien jaar voor.
- Goed; wees dan blij als ze je niet wegens gevorderden leeftijd afkeuren.
Het stak haar, dat hij dit zoo rustig zeggen kon. Zijzelf had geen standsgevoel
meende ze, en toch.... Ze schamplachte even; - wilde ze dat hij het zou hebben voor
haar? Hij.... ze had niets met hem te maken. Even vroeg ze zich af, hoe hij haar had
kunnen meenemen in zijn boot, en nu zoo bijna vijandig doen? Eenmaal had hij haar
dan toch geholpen; ook zei hij: Trek mijn jekker aan, en ga slapen. - Verwachtte ze,
dat hij van haar zou gaan houden? Waarom? - Zijzelf dacht aan hem nu meer dan
aan Jacques, maar dat was onvermijdelijk, omdat Frans iederen dag om haar heen
was, en haar prikkelde,.... en ze toch altijd weer haar best deed het hem naar den zin
te maken.
Peinzend, in zichzelf gekeerd, ging ze uit. In de drukke winkelstraten stond ze
soms langen tijd te kijken, praatte zichzelf voor wat ze nu doen moest.
De vreemde taal was als een wanklank in haar hoofd. Telkens liep ze voorbij....
de deuren, de koperen handknoppen. Ik kan het niet meer, dacht ze suf, en dan
plotseling fel, nadrukkelijk: Ik k a n niet. Dan weer
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zag ze den witten brief van haar vader, ongeopend, 't Was of de woorden, die ze niet
kende, in haar brandden, pijndoend. Waarom was het ook.... waarom? dat ze niet
terug ging? Nu keek ze strak naar witte letters op een ruit geschilderd: On parle
français. Dit riep een gedachte bij haar op, die meteen weer vervluchtigde. Ze ging
voort, maar na enkele huizen keerde ze terug. Daar was het: Philippe Marain, robes,
gants, lingeries. Zou ze dat durven? Fransch praten, zeggen dat ze uit Parijs kwam?
zou Frans haar dan nòg bespotten, als hij dat hoorde? Ze balde haar vuisten. Ik wil
a l l e s doen om te worden aangenomen, zei ze half luid. Misschien moest ze zich
poeieren, ja, natuurlijk, en een heel mooie japon dragen, iets.... iets opvallends, Ja,
zeker, ze zou stof koopen en gaan naaien.
Nu werd haar stap veerkrachtiger; ze betastte haar beurs, eenig geld had ze nog.
En plotseling, bij een groot magazijn gekomen, waar schreeuwende uithangborden
vermeldden: Sale, - ging ze er de zoevende draaideur door.
Dien avond ging Frans niet uit. Ze boog haar hoofd dieper over haar werk, telkens
als hun oogen elkaar toevallig hadden ontmoet. Over haar besluit van dien middag
had ze nog niet kunnen praten. Langzaam en duidelijk had Frans den brief van haar
vader voorgelezen. Nu stelt hij me op de proef, dacht ze, of ik zal gaan huilen, en
zeggen dat ik naar Holland terug wil, maar ik doe het niet. Ze luisterde zwijgend. We vonden het prettig, dat je ons geschreven hebt, maar weet je dan niets van Ina?
Weet je niet, dat ze weg is? Ze is denzelfden dag gegaan als jij, en we kregen een
telegram uit Folkestone. Sindsdien hebben we niets gehoord; we zijn heel ongerust,
ze heeft weinig geld bij zich, maar vooral heeft ze weinig ervaring, en bijna geen
kennis van de wereld. Mocht je haar ontmoeten, zeg haar dan vooral dat ze ons
schrijft. - Het was Ina of ze haar vaders rustige, doffe stem hoorde. Ze had wild willen
snikken, maar haar lippen bleven stil, en droog.
Op 't laatst zei ze: Ik zal schrijven, ik weet niet waarom ik er zoo lang mee heb
gewacht.
- Ja, antwoordde hij, omdat je nog geen betrekking hebt, natuurlijk.
Die woorden staken haar, maar ze zei niets terug. Met jagenden ijver werkte ze
voort. Als ze deze japon droeg, dacht ze, zou ze worden aangenomen, waar ze maar
solliciteerde. Dan zou ze ook haar hoofd opheffen, en lachen zooals ze het rijke
vrouwen zag doen op straat, lachen alsof ze door zichzelf bekoord waren. En dan
kon ze een langen brief schrijven naar huis, zeggen dat ze ook eens iets van de wereld
wilde zien, en het hier goed had in Londen, o, heel goed.
Nu zat Frans aan zijn bureau, hij had de schuifdeuren open gelaten.
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Zoozeer had hij zich aan alles onttrokken, dat hij vergeten kon, dien muur tusschen
hen te brengen. Hij heeft dat niet noodig, zei ze zichzelf, hij zit daar, en is ervan
overtuigd, dat hij niet gestoord zal worden. Hij denkt niet meer aan mij, of aan vaders
brief, o nee. Hij begrijpt, waarom ik nog niet geschreven heb, dus daaraan hoeft hij
verder geen gedachte te verspillen. Ook weet hij, dat ik eigenlijk geen betrekking
w i l , maar hij vergist zich, als hij denkt dat ik aan zijn hals blijf hangen, ik heb
genoeg van zijn stinkende zelfzucht.
- Ze voelde haar handen nog bewegen over de stof, haar oogen waren blind van
tranen. Stil, deze jurk zou haar bevrijden, als een tooverhemd. Ze maakte er een
sprookje van. Er was eens een meisje heel alleen in een wereldstad, en het meisje
was diep-ongelukkig. Toen kwam er een oud, klein vrouwtje naar haar toe, dat gaf
haar een kleed. - Huil niet, lieve kind, als je dit kleedje aan hebt, zal alles je gelukken
wat je beproeft. Maar denk eraan, wil geen zondige dingen, want ook die......
Ze had wel een heel vreemd model geknipt; nu nog dien schoudernaad rijgen, dan
zat het zoo'n beetje in elkaar, en kon ze kijken hoe het stond. Ze liep naar de
tusschendeuren, schoof ze dicht. Toen Frans opkeek, zei ze: Ik moet passen. De zijige
stof gleed geruischloos om haar heen. Nu stond ze op een stoel voor den spiegel, zag
het eerst haar bleekheid, en het schitteren van haar diepe oogen. Ja, zoo was het goed;
vreemd en ijl, - en dat haar zoo ver over haar voorhoofd. 't Was of ze keek naar een
ander zelf, dat gescheiden was geweest van haar en uit een andere wereld kwam.
Een woeste, eenzame wereld, zonder menschen, en daardoor waren die oogen zoo
groot-open en donker. - Ze huiverde even, ze was het alles zelf, - ze kende wel den
angst van die oogen. De jurk werd mooi, maar - en er kwam een spottend trekje om
haar mond - hij bedekte haar niet voldoende. Hij liet haar armen bloot en haar hals,
- dat was nog niets, - maar de schuchterheid van haar houding, en de wanhoop van
haar bleeke gezicht. De tusschendeur werd opengeschoven, en Frans keek naar haar op.
- Wat doe je?
Ze stapte van den stoel af. - Dat heb ik je toch gezegd?
- O ja. Laat eens kijken? - Hij pakte haar pols beet, draaide haar om. Erg naakt,
hè?
Langzaam begon ze te blozen.
- En van voren - is het de bedoeling dat d i t te zien komt? - Hij trok aan het kantje
van haar hemd.
- Neen. Ze bedekte haar borst met haar handen. - En ga nou maar weg. Maar hij
bleef voor haar staan, aldoor kijkend. - Ze denken hier toch dat je mijn vrouw bent.
Hij grinnikte even, greep opnieuw haar
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arm, en, alsof hij niet wist wat hij verder doen wilde, schudde hij dien heen en weer.
Ze merkte zijn aarzeling en moest er bijna om lachen. Maar toen zag ze den heeten
blik van zijn oogen, en ze rukte zich los.
- Weet je waarvoor deze jurk is? Ik ga me aanmelden bij een Fransche zaak hier,
ik zeg dat ik een coupeuse uit Parijs ben. Ik begrijp wel dat ik me ook moet poeieren
en zoo - maar dan zullen ze me aannemen.
Hij knikte langzaam met zijn hoofd. - Heel goed, dan zal ik een getuigschrift voor
je schrijven, - maar je moet Fransch praten.
- Natuurlijk.
- Durf je dat? Hij keek haar aan; - zijn oogen leken haar spottend en begeerig
tegelijk. Het ging door haar heen: Hij denkt dat je niet zult slagen, en dan ben je in
zijn macht.
Ze pakte haar oude jurk op, hield die beschermend voor zich. - We zullen zien,
en a l s het me lukt, ga ik alleen wonen.
- Zoo. - Nu draaide hij zich om met een onverschillig gebaar, schoof de deuren
weer achter zich dicht.
Ina stond een o ogenblik roerloos. - Heb ik het me verbeeld, dacht ze. Zijn begeerte,
kon die zoo plotseling weggaan uit hem? Altijd was hij nuchter en hard tegen haar
geweest, ze meende dat hij niet anders kon. Maar ze voelde nog zijn greep om haar
pols, - en het verwarde haar. - Ik moet weg, dacht ze haastig, ik moet nu zeker weg.
Den volgenden middag al ging ze zich aanmelden. Ze had den halven nacht genaaid,
en voelde zich toch niet heel moe. Haar mat-bleeke huid stak scherp af tegen het
glanzend groen van haar japon. Ze wist dit, en er was een opwinding in haar, die
haar bijna overmoedig maakte. - De bediende die haar te woord stond, werd zichtbaar
verlegen onder haar Fransch, en haar plotselingen, stralenden glimlach. Een
verontschuldiging mompelend, liep hij achteruit, en fluisterde op eenigen afstand
van haar met een dame.
Die vrouw kwam daarna op haar toe, sprak een paar hortende woorden Fransch,
maar zonder daar zelf verlegen onder te worden. En Ina praatte vloeiend, had zelfs
eenige handenmimiek, en telkens het stralend-lieve lachje. Ze wist dat ze fouten
maakte, en dat heel gauw haar voorraad bedachte zinnetjes op zou zijn. - Maar toen,
ineens, ging ze Engelsch praten, als in een overvloed van goeden wil, sprak het
bekoorlijk-vreemd, en telkens even haperend, maar niet slecht. - De vrouw tegenover
haar, waardig, geposeerd, liet haar opluchting niet merken. - En neen, een coupeuse
kon ze in 't geheel niet gebruiken, maar misschien, - ze was er niet zeker van - een
juffrouw voor de handschoenen- en parfumerie-afdeeling. Het zou een groote
uitzondering zijn wanneer een
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bediende op deze wijze in de zaak werd opgenomen, maar enfin.... Ze bood Ina een
stoel en liep weg.
Ina ging zitten, nonchalant en toch dadelijk goed, - zooals ze het tooneelspeelsters
had zien doen, moest ze denken. De bediende die haar het eerst tegemoet was
gekomen, keek naar haar. Ze deed of ze het niet merkte, maar den glans hield ze vast
in haar oogen. Dit is zeker het ideaal soort bediende, dacht ze, knap - en wezenloos.
Zou ik ook zoo worden? want ze nemen me wel aan. Dan moeten we ons zeker na
korten tijd verloven. ‘When a wonderful boy meets a wonderful girl’ - Haar
neusvleugels trilden even. - Stil, zei ze zichzelf, waarom zie ik alles zoo duidelijk
vandaag?
Na een kwartier kwam de dame terug. - Ik zal u op proef aannemen, - om uw
talenkennis, voegde ze erbij. En dan verwacht ik u morgen om negen uur. Ik ben
mevrouw Kelwin; hoe is uw naam?
- Ina West.
- Dat klinkt niet Fransch.
- Mijn vader was een Engelschman.
- Wel, ik zal u nog enkele inlichtingen geven. - Ze liepen samen den winkel door,
en Ina hoorde wat ze verdienen zou; - dat leek haar niet weinig, maar ze zei niets.
Ze zag laden en vakken en doozen vol handschoenen. - Ah, des gants, zei ze, de peau
de suède, de peau glacée. - Onderwijl dacht ze: Wat vreemd, het is of ik een tehuis
gekregen heb. Ze werd, al rondgaand, aan een zestal jonge meisjes voorgesteld,
waarbij dan gezegd werd dat ze een française was. Onze zaak is niet groot, zei
mevrouw Kelwin. - O mais renommé, vulde Ina aan.
Ten afscheid groette ze de bedienden, maakte een lichte neiging over mevrouw
Kelwins hand, die ze in de hare vatte, en knikte met opgeheven hoofd den jongen
man toe. - Daarna ging ze.
Op straat was het of er iets van haar af viel, of al dat vorige niet echt was geweest.
Maar toch, het veilige gevoel van een huis te hebben gekregen, bleef. Ze kwam op
hun kamers; - Frans was er niet, de stilte stond om haar heen. Buiten gloeide de volle
middag, ze keek neer op de strookjes grond tusschen de dorre schuttingen; - er
speelden kinderen, als altijd.
Het leven ging voort, hier en overal, - ook thuis, bij haar ouders. Maar nu zou ze
schrijven. Plotseling bedacht ze, dat ze een kamer voor zich alleen moest huren. Ze
wendde zich af van het raam, en ging op een stoel zitten.
- Nu dat nog, prevelde ze, maar het m o e t , - gisteren wist ik het heel zeker.
- Ja, had ze dan gehoopt bij Frans te kunnen blijven? ze wist het niet.
Het leven was groot en vijandig.
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Vierde hoofdstuk.
Twee en een half jaar later; - een avond in Februari. Ina liep naar huis terug aan den
arm van George Kelwin. Hij en Maud, zijn vrouw, waren haar grootste vrienden.
Het gebeurde gewoonlijk eens per week dat ze bij hen kwam eten. Mrs. Kelwin,
hoofd van het personeel in de zaak van Marain, en Ina, coupeuse, hadden om zes uur
vrij; de winkel sloot om zeven. Ze gingen dan ieder haars weegs. Gewoonlijk at Ina
in een klein restaurant, - daarna nam ze een bus naar huis. Ze kwam dan ongeveer
om half acht haar kamertje binnen.
Hoe de avond om ging, zou ze niet kunnen zeggen; - ze las wat en naaide, of
ontwierp een japon; een enkele maal schreef ze naar haar ouders. Maar wanneer ze
bij de Kelwins ging eten, dan was ze vroeger thuis. Ze rustte even op haar bed, dan
kleedde ze zich zorgvuldig. Het was als een geheime overeenkomst tusschen hen,
dat ze hun uiterlijk verzorgden voor die gezamenlijke maaltijden. Dikwijls droeg Ina
iets nieuws voor de eerste maal daar, en het werd er bijna dankbaar opgemerkt. Ze
wisten beiden dat het leven moeilijk was, ze moesten hard werken, maar ze
verwachtten nog een vreugd, los van de gewone ondervindingen en gevoelens, en
grooter dan ze zich denken konden. Dikwijls waren ze moe van den dag; - dan
kwamen ze bijeen met een hongerigen blik in hun oogen. Ina begroette George
Kelwin, die in zijn gemakkelijksten stoel zat te rooken. Het vele licht in de kamer,
de tafel, glanzend wit gedekt, en met vruchten of bloemen versierd, troostte hen. En
dan keken ze naar elkaars uiterlijke verschijning. - Wat is ze jong, dacht Maud; toch
geloof ik niet dat ik haar benijd, - ze heeft zooiets kwetsbaars. O, wel zal ze veel
kunnen bereiken, heel veel (maar ze wist niet wàt) - En Ina vroeg zichzelf wel eens,
als ze het beeld van die kamer in zich opnam; - de groote clubfauteuil, den man
daarin, die rookte -: benijd ik Maud, omdat ze getrouwd is? Ze heeft meer dan ik,
maar misschien verwacht ze daardoor minder. - En er kwam in haar oogen een diepen
gloed, die haar wangen nog bleeker deed lijken. - Aan tafel zaten ze rechtop en
spraken veel, - het werd een uur of negen voor ze van het dessert opstonden. Dan
hielp Maud het dienstmeisje afnemen, en vaak werd het verbroken gesprek zoo'n
avond niet meer hervat.
Maar dit keer was het anders geweest. George was dadelijk begonnen, glimlachend:
Ik hoop dat jullie wat zult napraten over Parijs, - ik moest thuisblijven, weet je. Toen
was er over de vrouwen een lichte verlegenheid gekomen. Ina had zich veel van haar
vierdaagsch reisje met Maud voorgesteld: ze zou de beroemde Fransche stad zien.
Maar ze gingen voor de zaak, om de voorjaarsmode te bestudeeren. - Sinds lang
wisten de Kelwins dat Ina een Hollandsche was - en toch had ze zich nu telkens
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over haar onwetendheid geschaamd. Ze kende Parijs niet, het Fransch kostte haar
moeite, en ze miste de brutaliteit, om haar gebrek aan kennis mee te bemantelen.
Bovendien had ze veel te veel willen doen, en ondervond eenige malen weerstand
bij mevrouw Kelwin. Het afkijken van de nieuwe mode stond haar tegen. - Waarom
zouden wij in Londen niet een eigen mode maken? vroeg ze. De Parijsche vrouwen
vond ze te nietig, en te zeer allen hetzelfde. Maar ze had met hartstocht gewinkeld
in de groote magazijnen. Perslot was ze oververmoeid en zeeziek geweest op den
terugtocht. Maud had aan haar bed gestaan. - Fel ding, zei ze, en haar blik had iets
moederlijks - het voornaamste euvel is, dat je boos bent.
- Ik ga er nooit meer heen, zei Ina slap, ik heb het graf van Napoleon niet gezien,
het eenige wat me interesseerde.
- Dan zul je juist nog eens moeten gaan.
- Neen; en die Fransche mode is belachelijk. De eenige goed-gekleede vrouwen
in Parijs waren Engelschen.
Maud lachte. Onderwijl voelden ze beiden wel, dat hun vriendschap een kleine
crisis doormaakte. Duidelijk wist Ina het dien avond, toen George hun vroeg, iets
over Parijs te vertellen. Ze spanden zich in, maar het gesprek wilde niet vlotten. Ze
dorsten den humor van het geval niet aan; De coupeuse uit Parijs, die zoo vreemd
en klein gestaan had in de Ville de Lumière. - Maar toen ze daarna in het matte licht
van een schemerlamp zaten, en bijna niets meer van elkaar verwachtten, vroeg Ina
licht: Heb ik jullie wel eens verteld hoe ik naar Engeland gekomen ben? - Ze wist
natuurlijk, dit niet gedaan te hebben, ze had zelfs den naam van Frans nooit genoemd.
- Ik denk dat je zeeziek bent geweest, zei Maud.
George leunde achterover in zijn stoel. - Je kwam over Frankrijk.
- Neen, beide dingen: neen. Ze stak een cigaret aan, haar lippen trilden een beetje.
- Ik ben in een kleine boot gekomen, een boeier, zoo'n ding, waar je gewoonlijk een
eindje de rivier mee op vaart.
- Zoo, en? Wie hield het roer? Het klonk bijna gretig.
- George, vermaande Maud.
Maar Ina glimlachte gevleid. - Een jonge man, dien ik.... oppervlakkig kende; hij had bij ons in huis gewoond. Ik wist dat hij gaan zou, alleen, maar van mij was
het een vlucht. Begrijp je, we waren elkaar totaal onverschillig; ik greep het maar
aan, als middel om weg te komen. Hij wilde me eerst niet meenemen, perslot heeft
hij me dan maar gelaten. - Nu zie of hoor ik nooit meer iets van hem, al langen tijd
niet.
- Maar was het niet gevaarlijk?
- Hoe lang deden jullie erover?
Ze vertelde voort. In korte woorden - ze had niet geweten dat dit
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mogelijk was, maar vond plotseling den vorm ervoor gereed - sprak ze van haar
zuster en van Jacques, met wien ze verloofd was geweest. - Een engagement is in
Holland iets, dat gemakkelijk verbroken kan worden; - degeen die eronder lijdt, moet
zich aanpassen, dat is heel eenvoudig, - en ik wilde niets liever, maar.... Ze sprak
levendig en goed. En later, toen Maud haar in haar mantel hielp, en George aanbood
haar thuis te brengen, voelde ze dat de crisis was overwonnen.
Het was een stille, vochtige avond. Ze had George's arm genomen, en keek omhoog
naar den rossen gloed van den nachthemel. Ze had van Jacques verteld, maar ze hield
sinds lang niet meer van hem, dacht ze, sinds heel lang. Ze zou niet naast hem willen
loopen, zooals nu naast George. - George sprak niet, maar hun zwijgen was
vriendschappelijk. Vreemd, ze had vanavond weer sterk gevoeld, dat het Engelsch
toch haar eigen taal niet was, - ze had zich niet heelemaal goed kunnen uitdrukken.
Spijt voelde ze niet, maar wel een lichten wrevel, dat ze de dingen niet anders gezegd
had. Ze leken zoo klein nu, en wel grappig, maar onbelangrijk.
- Ik wilde dat ik met iemand Hollandsch kon praten, zei ze plotseling. Hij
antwoordde dadelijk: Ja, dat begrijp ik. Zie je dien man nooit meer? Ik dacht dat het
een band zou hebben geknoopt, zoo'n tocht, avontuurlijk.
Ze herhaalde, een beetje schamper: Avontuurlijk, ja, daardoor juist was het zeker
geen grondslag voor - iets meer. - 't Was of haar eigen stem haar ontroerde. Klein
en onbelangrijk, dacht ze, had ze dat niet gezegd? en dus zonder gevolg. Ze begreep
het nu heelemaal, voor het eerst, en het vulde haar met een grauwe droefheid. Ze had
het luchtig verteld, en nu werd het zoo zwaar, en groot. Ze zocht het avontuur, het
bizarre, en ze won er niets mee. Het werd tot een anecdote; - had ze er niet dezen
verloren avond even door opgefleurd?
- Het was dwaas van me, zei ze hardop, nu kan ik niet meer terug, en soms heb ik
toch heimwee.
- Maar je kon toen waarschijnlijk niet anders.
- Och ja, dat zeggen we dan later.
- En waarom zou je n i e t terug gaan?
- Ik weet niet, ik heb het hier toch ook goed.
- Je kunt bij Marain heel wat bereiken.
Die woorden drongen niet recht tot haar door.
Ze liepen weer zwijgend nu, ze voelden zich beiden moe. Bij haar deur gekomen,
nam hij een kort afscheid.
In de dagen die volgden, dacht ze telkens eens aan Frans. Ze wist zeker, dat ze als
vrienden uit elkaar waren gegaan, en ze toen niet had kunnen denken, hem zoo weinig
meer te zullen zien. Hij was nog een paar maal bij haar gekomen, en eens had ze
hem opgezocht, maar hem niet thuis
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getroffen. Soms kwam er een Zondag, dat ze hem stellig verwachtte. Ze zei zichzelf:
hij moet het toch net als ik voelen, dat dit de moeilijkste dagen zijn; rust en vrijheid,
maar wat moet je ermee doen, in een vreemd land?
's Zondags kwam ze nooit bij de Kelwins, die hielden dien dag zorgvuldig voor
zich. Het liefst ging ze naar buiten. Maar het kostte inspanning, de reusachtige stad
achter zich te laten; - en dan nog waren er overal menschen, menschen die wandelden,
of in auto's reden, of rustten aan den berm van den weg. En heel zelden waren ze
alleen, als zij. Ze ging op hun saamgevoegdheid letten; het liefst zag ze ouders met
kinderen, of een vader alleen met zijn zoon, een moeder met haar dochtertje. Dan
waren er mannen, die als vrienden naast elkaar gingen, troepjes jonge meisjes, die
veel lachten. Het schamelste verband zag ze wel tusschen de jongverloofden die
traag liepen, arm in arm, elk met een domme uitdrukking van niets meer weten te
zeggen op hun gezicht. In wezen ver van elkaar, of dicht bijeen misschien, maar
in-beide gevallen onbewust en slaperig. Dan trachtte ze zelf veerkrachtig te loopen,
en niets meer van de menschen te zien. - Ze keek naar het land en de wolken, en het
fijne groen van de boomen. Ze vond de boomen veelal hoog en voornaam, anders,
dacht ze, dan in Holland. - Maar als ze een uur zoo met opgeheven hoofd gegaan
had, dan lokte iets haar blik omlaag, een kinderstem, of zelfs wel het dolle draven
van een hond.
En ze was eenzaam.
Ze dacht aan Frans; - toch wist ze, dat de drukte van het dagelijksch leven haar
weer geheel in beslag zou nemen. Maar vóór het zoover was, kreeg ze een brief van
haar vader. Hij schreef dat Frans Lenooy hen in Rotterdam had opgezocht; hij was
overgekomen voor zijn promotie. Ze waren daarbij geweest, alle drie, maar voor het
promotie-diner noodigde Frans hen niet, tot teleurstelling van Greet. Het scheen dat
hij en Ina elkaar niet vaak ontmoetten? Frans had haar adres gevraagd. Hij sprak
goed in de Aula; - een beetje te snel en onduidelijk, maar hij kreeg toch cum laude.
En onderwijl zat hij in zaken, die zich gingen uitbreiden. Hij was ouder geworden,
enz. enz. In den brief stond weinig over het leven in Holland. - Maar nu ging Ina
hem opnieuw en veel stelliger verwachten. Natuurlijk zou hij haar iets komen brengen
van thuis, groeten, en veel andere woorden nog, en ze was geneigd tot glimlachen.
Maar doordat hij uitbleef, ging ze zich telkens beter indenken, wat hij haar zou kunnen
zeggen van haar ouders en Greet. Och ja, dacht ze, ik weet het eigenlijk wel al, ze
zijn immers thuis gebleven, ze hebben geen nieuws. En al het oude van hun sfeer
beklemde haar. - Dan keek ze om zich heen in haar kamertje; - deze kleine ruimte
voor haar oogen kon ze zich niet denken in Holland, die eenzaamheid bestond daar
niet, en het zelfstandig zijn. Haar leven was moeilijk, en zoo vreemd nog, dat het
haar soms ontroerde
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zichzelf geheel te herkennen in het lange jonge meisje dat bij Marain werkte en
bevriend was met de Kelwins. Ik ben veranderd, dacht ze, natuurlijk ben ik dat, maar
ik weet het niet altijd, en dan is het soms of ik meer dan één ik-heid heb. Zoo bleef
ze Frans verwachten, en denken aan wat hij met haar praten zou, en tegelijkertijd
voelde ze haar leven ver weg van haar jeugd. Ze had een vlucht gedaan, grooter dan
ze ooit had vermoed; - nu wendde ze zich soms om, en blikte terug, totdat haar oogen
pijn deden.
Twee Zondagen bleef ze thuis om hem te kunnen ontvangen. Het was beide keeren
luw en voorjaarsachtig in de lucht, en ze was graag naar buiten gegaan. In haar kamer
viel de zon, die voelde ze warm in haar hals schijnen, en ze dacht zich verre wegen
waarover ze gaan zou, temidden van licht en blinkend witte sneeuw. Ze had nog
nooit de bergen gezien, en de blauwe meren. Even was het of ze zou kunnen
uittrekken, reizen, loopen, - en ze toch zichzelf tegen hield. Dan lachte ze. Och, ze
stond daar maar, en wachtte, - alsof het verleden nog voortduurde. En zoo eerbiedig
was ze tegenover Frans - had hij dat wel aan haar verdiend? Alleen omdat hij haar
zijn warmen jekker bood in den nacht? Later had ze veel grieven tegen hem gevoeld;
- ze vond hem hard en veeleischend. Hij bemoeide zich met de huishouding, maakte
aanmerking op het eten. Maar ze begreep niet meer, dat dit haar zoo geprikkeld had.
Nu eischte zij ook het uiterste van de meisjes, die onder haar werkten, en handhaafde
zich erdoor. Maar de meisjes ook, als ze naar haar wilden luisteren, behielden hun
plaats, klommen op. Wie niet ondergeschikt kon zijn, werd ontslagen. - Ze was gezien
bij Marain, dat wist ze heel goed. Een jaar was ze er winkeljuffrouw geweest, gloves
and perfumes; ze stond achter de toonbank, zocht altijd iets te doen. Van haar eerste
bezoek af aan, had ze zich van de andere bedienden onderscheiden. Ze klaagde nooit,
liet niets van haar verschillende stemmingen blijken, ze geloofde haast dat ze geen
stemmingen gekend had, - praatte niet langdradig over lichte ongesteldheden en
twijfelachtige pretjes, zooals de meisjes om haar heen. Eens dacht ze spottend van
haar collega's: Wat zouden ze zijn, als ze hun kleine duizelingen niet hadden van
bloedarmoede, en heimelijk zinnengenot?
Toen ze coupeuse was geworden, vroeg Mrs. Kelwin haar voor het eerst bij zich
aan huis.
- Ik heb je gade geslagen, zei ze, je hebt iets verbetens, je zoudt een Engelsche
kunnen zijn.
Ina glimlachte. En de andere meisjes dan? Die van het echte ras?
Mrs, Kelwin zweeg een oogenblik. - Je weet wat ik bedoel, je bent meer dan die
allen.
- Ik ben een Hollandsche, zei Ina. - Zoo ontstond hun eerste, werkelijke gesprek,
dat het begin was van hun vriendschap.
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- Na den tweeden Zondag van het wachten, kwam er een bijna vroolijke
onverschilligheid over Ina. Ze liep met flinken stap naar haar werk, hief haar hoofd
op, en keek vaak naar de voorbijgangers, om zichzelf te doen zien. Ze wist nu wel
dat Frans niet komen zou, en het was haar goed. We hebben elkaar niets meer te
vertellen, dacht ze, maar meteen daarop voelde ze de onwaarheid daarvan. Zelfs
kwam ze tot de overtuiging, dat ze veel gemeen hadden, Frans en zij; - misschien
hadden ze gelijke karakters. Ze hielden van werken, daarbij hun borst verruimen en
met hun ellebogen als 't ware alle andere dingen opzij duwen. - Er kwam een korten
lach over haar mond, en ze voelde haar schouders zich rechten.
Op een avond bij de Kelwins vertelde ze van Holland. Rotterdam, zei ze, lijkt wel
een klein beetje op Londen, maar toch heb ik in heel Holland gewoond. Het is een
leugen, natuurlijk, dat het klein zou zijn, hoewel....
George Kelwin glimlachte. - Ga voort, zei hij.
- Ja, ik weet het niet, ik houd van mijn land, en ik heb het gevoel dat ik er nooit
meer komen zal.
- Onzin, zei hij, spaar je wat geld over? - Hij had soms een directheid van vragen,
die zijn vrouw verontrustte.
Ina knikte.
- Dan ga je er heen, straks, als de tulpen bloeien.
Ze zag de helle bloemkleuren voor zich uitwaaieren over het lage land.
- Gaan jullie eens, zei ze gretig, jij en Maud, het is zoo mooi, en dan moet je mij
ervan vertellen.
Hij keek naar de schittering van haar oogen. - Is het zoo mooi? zei hij vaag, en
even later: Ik begrijp jou niet, je bent als een roi en exil.
Ze hief langzaam haar hoofd op naar het licht van de lamp. - En? Wat is daaraan
onbegrijpelijk? Koningen worden verbannen, gewone menschen, naaistertjes,
verbannen zichzelf. En dan went het wel, soms krijgen ze het zelfs heel goed. - Ze
zweeg plotseling, dacht aan Frans. Hij zat in zaken die zich uitbreidden, had geen
tijd meer voor haar. Maar op dat oogenblik hinderde het haar niet. Ze voelde haar
leven als iets dat zichzelf voortstuwde en haar jeugd had ze los gelaten achter zich.
Ze was te jong om daarop te blijven staren, en genoot, onbewust, van den stroom die
haar meevoerde.
Rustig vertelde ze verder, over dat land, waar ze zooveel jaren had gewoond.
(Wordt vervolgd).
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Ben ik dan toch misschien zoo ziek,
door Karel Sanders.
Een klamme stilte hangt er in de zaal
en van de verre straat komt nog wat laat gerucht.
Soms wel de zieke naast mij traagzaam zucht,
o, al te zeer versta 'k die smartelijke taal.
De avondlucht dampt voor de kleine ruiten
- Wat was het gisteravond mooi aan zee
toen 'k onbewust nog was van 't warme wee,
dat zich in dezen dag om mij is komen sluiten.
In blauwe droomen ligt mijn hoofd verzonken ik zie mijn grooten, trouwen vrind
en rond mijn hoofd doezelt zijn cel-muziek.
Het is of doffe pizzicato's klonken
en 'k voel me schreiens droef als een verlaten kind.
Ben ik dan toch misschien zoo ziek -
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Kroniek.
Boekbespreking.
Theo Thijssen, Het Grijze Kind. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927.
De litteraire verschijning van Theo Thijssen wordt hoe langer hoe interessanter; dit,
zijn nieuwste, is naar mijn meening, stellig ook zijn belangrijkste, pittigste boek. Het
is vol geest, vol scherpe karakteristiek, spot, ironie, bijtende satyre. Dat het veel
gelezen wordt verwondert mij geenszins, toch zou ik bij zooveel en soms zoo grimmig
pessimisme nooit zoo groote populariteit voorspeld hebben. Die populariteit is dan
ook misschien nog meer toe te schrijven aan Thijssen's oneindig goedmoediger vorig
product: ‘Kees de Jongen’ - dat al een vijfde druk beleefde - dan aan dit Grijze Kind
zelf.
De bijna geniale vondst waaraan dit boek zijn idee en titel dankt is nu wel algemeen
bekend: ‘grijs’ is dit ‘kind’, omdat het zich ‘zijn vorige levens herinnert’ - grijs is
het omdat het van jongsaf met oordeel des onderscheids op zijn omgeving reageeren
kan. Heel goed volgehouden heeft Thijssen deze fantasie van hem eigenlijk niet - in
het vuur van zijn verhaal (van zijn vertoog had ik bijna geschreven; want een
strekkingsboek is ook dit zonder twijfel) vergeet de schrijver nogal eens hoe hij het
ingezet had, maar de geboeide lezer vergeeft hem dit gemakkelijk. Er zullen lezers
zijn die minder gemakkelijk kunnen heenkomen over sommige uitingen van.... laat
ons maar zeggen: niet bepaald hoogen geest. Toch is er ook in dit opzicht al weer
verbetering: Kees de Jongen was veel burgerlijker van toon dan dit Grijze Kind.
Een woord van speciale hulde voor wat ik in dit boek het meest respecteer: de
objectieve schets van Opa, de liefdevolle van tante Neeltje. Daar heb ik humor in
gevonden, en van den sterksten en fijnsten.
H.R.

Johan van Vorden, Alex' Vrouwen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927.
In den aanvang had ik goede verwachting van dezen roman. Ook Johan van Vorden,
pessimist als Thijssen, maar van een minder humane soort, bezit geest en, zoolang
hij objectief beschrijft, ook wel typeeringstalent. Wendelmoed, haar moeder, Suzanne,
het zijn althans acceptabele figuren, de eerste vooral - eenig bewijs tevens voor iets
van dieper gemoedsleven in den schrijver.
Maar overigens - neen, dit boek, hoe modern het dan ook zijn wil, en misschien
ook wel is (is er een leeger woord dan ‘modern?’), dit boek
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zal de toekomst niet brengen. Als wij iets noodig hebben, nu en altijd, is het
menschelijkheid, begrijpende, erbarmende menschelijkheid, die door de comedie
der moderniteit, die door alle ‘houdingen’ heenkijkt en ons de naakte menschenzielen
toont, in hun sidderende hunkering. Dichter, altijd dichter op de in 't duister bonzende
harten - waaraan geschriften als dit van Johan van Vorden, al redeneerende en nog
eens redeneerende, op grooten afstand voorbijgaan.
‘Een schitterende roman’, schreef de N.R. Ct. Jawel, vuurwerk!
H.R.

Albert Helman, Zuid - Zuid - West, De Gemeenschap, 1926.
De opstandige kreet, die hier en daar uit dit boek opklinkt, is de kreet van een mensch
die zijn land, het land waar zijn jeugd tot bloei kwam, het land zijner voorvaderen,
ziet neigen naar den ondergang. Hij ziet den dreigenden ondergang van een
Nederlandsche kolonie in Zuid-Amerika - hij weet dat die kolonie in Holland wordt
beschouwd als een zeer nadeelige post op de begrooting; Suriname is niet meer het
voormalig suikerland! Hij heeft deernis met zijn land, waarvan hij zegt dat het
verschrompelt als een dorre woestijn. Hij klaagt aan. Maar zijn boekje is méér en
minder dan een aanklacht. Als aanklacht kan men het niet zoo bijster overtuigend
vinden, het is niet erg goed gedocumenteerd, men vindt weinig gegevens en feiten
- daarentegen is het overvloeiend van geestdriftige liefde voor zijn stam, voor zijn
arm, mooi land. Hij leidt er ons binnen met een beschroomd gebaar, hij vertelt zacht,
stil, maar verre van kleurloos, zijn verhaal lijkt soms op den droomerigen zang der
negers - het is zacht van weemoed en eenzaamheid, het is trotsch en deemoedig.
Vele volkeren der wereld leven in de stad dezer kolonie te samen. Er zijn velen
die daar niet hooren, hun ballingschap maakt hen stil en eenzaam. Chineezen sparen
voor hun begrafenis in het moederland, de negers verlangen naar de zwarte,
heidensche kust; zij die uit de savanna's komen voelen zich ontworteld - zij leven
niet wézenlijk in de gevangenschap der stad. Maar de schrijver begrijpt de schoonheid
en de grootheid van dit zwijgend heimwee der rassen. En hij kent ook de onschatbare
waarde der eenzaamheid. Ook in de binnenlanden waar de oude stammen uitsterven,
zijn de menschen eenzaam. Zwijgend en gelaten leeft daar de schaarsche bevolking
in de onmetelijke vlakten verloren - in een kamp, rond het kampvuur, bij de kreek,
onder de palmenboomen. De zeden van die oude stammen zijn streng - zij eischen
moed en rustige beheersching.
De jongelingen die mannen worden, stelt men daar eerst op de proef, de opgelegde
pijnigingen die zij ondergaan, harden hen voor het komend leven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

141
Zij weten dat voor hen geen toekomst bestaat; zij zijn daardoor ook vanzelfsprekend
met den dood bevriend. Er wordt hier weinig gelachen. De vreugde is er niet meer
dan een glimlach. ‘De kinderen schreien daar bijna nooit - maar hun verdriet is soms
hartbrekend; het zou zelfs de hooge, strenge zon verteederen - Een kleine jongen
schreit tegen een palmboom als tegen een zware plooi van Gods kleed - boven ruischt
een hemelsch antwoord. In de stilte van dit land stijgen de woorden recht omhoog.’
- De hindoe's ziet hij zoeken naar een synthese van uit- en inwendige harmonie. Zij
zijn uitgestooten onder de uitgestootenen.
Een vuil emigrantenschip heeft hen daar gebracht. Maar ze neuriën soms onder
het werk, want zij kennen hun dichters en zij lezen de boeken der Veda's.
De schrijver heeft de verschillende rassen, die zich in zijn arm land verzamelen
tot het leven van paria's, lief - en de lezer voelt die liefde, die teeder en begrijpend
en stil, als verzoenend opstijgt, - een liefde die verweven is met de herinneringen uit
zijn jeugd.
Hij beschrijft zijn leven, dat niet hard was, eer gelukkig, bij zijn sterken, wijzen
vader, zijn liefde-volle moeder. Maar over hen allen hangt de zwijgende schaduw
der eenzaamheid - doch hij weet dat eenzaamheid goed is. Als wij menschen eenzaam
zijn, is er immers geen hindernis tusschen ons en het eeuwige. Hij gelooft zelfs dat
God hen die het meest liefhebben, eenzaam maakt. - opdat ze Hem beter zullen zien
en kennen. Maar hij heeft aan den lijve ondervonden - (want hij werd ‘om te leeren’
naar Europa gezonden) dat de eenzaamheid in de moderne stad oneindig valer is dan
in de stilte der natuur. Onze stadsche eenzaamheid is als een dichte wal, die om ons
ligt, - zij verbindt ons niet rechtstreeks met het eeuwige, want onze aandacht en
gepeins moeten door een onafgebroken file van geluiden en feiten. De eenzaamheid
van den Europeeschen stedeling lijkt veel op die van een mensch die zijn ziel verloren
heeft. Helman zegt het wel niet met deze woorden, maar hij doet het ons gevoelen.
Wij verkeren het onze ziel als een geheimzinnige werkelijkheid te voelen leven, en
Albert Helman heeft met z'n boekje - dat als litteratuur nog niet volkomen rijp geacht
mag worden - hoewel het zeer veel schoons brengt - een herinnering aan een ander,
helderder en fierder, menschenstaat verlevendigd. Dat stemt ons dankbaar. We zijn
er niet boos om dat hij Holland haat - dit vrije, wilde hart kan hier niet aarden. Hij
haat de afgeschutte sfeertjes, de nette koeien in de weien; onze zelfvoldaanheid. Maar
zijn mildheid ziet het aan en hij staart van uit zijn zolderkamer naar de sterren, die
ook boven zijn ver land staan. En wat hem hoopvol maakt, dat is zijn geloof in den
nieuwen mensch. ‘Ik buig mij voor den nieuwen mensch, die méér zal zijn dan die
hem schiep en meer zal wezen dan zijn stamvader van Oost en West,
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en zijn stammoeder van Noord en Zuid. Ik buig mij voor den man die rustig uit mij
treden zal naar een nieuwe verte, verder, verder.... Niet langer een vreemdeling, maar
een zoon in een onmetelijk huis.... een koningszoon wandelend door zijn gaarde.’
J. D. W.

J.A. Simons-Mees, Twee Levenskringen en Winter. Amsterdam, Mij. voor
goede en goedkoope Lectuur, 1927.
F.M. Huebner, Niets is geheel waar. Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon, geen jaartal.
Simon Koster, Madame la Mode. Dordrecht, C. Morks Cz., 1926.
Mathias Kemp, De groote Drijver. Amsterdam, Uitgeversmij. Holland,
1927.
Gaston Martens, De groote Neuzen. Antwerpen, De Sikkel, geen jaartal.
Gaston Martens, Zomeravond. Antwerpen, De Sikkel, geen jaartal.
Hugo Haeverens, Straelenburgh. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926.
Waarlijk, wij behoeven ons over de p r o d u c t i v i t e i t onzer tooneelschrijvers niet
te verontrusten. De oogst, welke U hier wordt voorgezet, moge daarvan het bewijs
leveren. Doch, helaas, veel kaf is er nog in elk stuk en weinig koren. Een moderne
Hollandsche dramatiek hebben wij nog niet.
Het werk van Mevrouw Simons-Mees behoort tot de oude school. Daarmede wil
niets kwaads zijn gezegd. Alleen moet de opmerking van het hart, dat mevrouw
Simons beter standvastig hadde kunnen blijven door niet haar toestemming tot het
wederuitgeven van een jeugdwerk (het eerste spel van den bundel) te geven. Met
den herdruk van Twee Levenskringen heeft men het talent van de schrijfster, dat
overigens boven allen twijfel verheven is, zeker geen eer bewezen. Integendeel men
heeft om zoo te zeggen erdoor alle zwakheden van dezen tijd- en levensvizie (dus
ook van haar kunst!) bloot gelegd, men heeft haar.... onaanvaardbaar gemaakt voor
een jonger geslacht, z o n d e r haar menschelijkheid te laten zien, welke laatste
onmogelijk was, juist, omdat men hier te doen heeft met een geheel onvolgroeid
jeugdwerk, dat wel (natuurlijk) op zijn tijd heeft gereageerd, maar niet erin slagen
kon, er boven uit te rijzen. Dit valt oprecht te betreuren: dergelijke dingen drijven
tot een blinde eenzijdigheid ten aanzien van verschijnselen, die eerst sedert kort tot
het verleden zijn gaan behooren en die wij nog noodig hebben in hun betrekkelijke
juistheid te erkennen om ons niet hals over kop te verliezen in den een of andere
onderwereldsche duisternis. Intusschen
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geeft dit spel in nuce het gansche probleem der Opstandigen weer, in minder
‘romantischen’, scherperen vorm weliswaar, maar zonder de koude, bijna berekenende
intellectualiteit, welke het bekende boek van mevrouw Van Ammers kenmerkt.
Het tweede stuk van mevrouw Simons is heel wat beter. Het vereischt een bijzonder
‘uitgebalanceerd’, verfijnd psychologisch spel, doch kàn onder die medewerkende
omstandigheden, een meesterwerkje op het gebied der dramatische klein-kunst worden
genoemd.
Huebner's Multatuli-geschiedenis getuigt van meer vernuft dan talent. Het is alles
aardig in elkaar gezet, men zou bijna zeggen: geënscèneerd, en het - relativistische
- hoofdthema is goed volgehouden, ofschoon de uitwerking niet bijzonder gelukkig
mag heeten, maar toch: het bevredigt niet. Men proeft oude recepten. Het riekt duf.
Men verlangt naar wat anders. Want, in trouwe, w a a r o m werd deze Multatulihistorie
juist een tooneelstuk, waarom geen roman, geen novelle, geen essay? Of.... heeft het
drama niet meer een eigen vorm, kan de auteur vrijelijk kiezen, kiest niet meer.... de
stof?! Hachelijke vraag, waarop niemand beter antwoord kan geven dan deze tijd.
Maar die zwijgt en slaat met onvruchtbaarheid, blijkbaar, in wien de vraag mocht
zijn gerezen, tenzij.... het er eenvoudigweg ‘niet meer op aan komt’!
Simon Koster heeft voor zijn Madame la Mode de intrigue ontleend aan een novelle
van Jean Rameau. Het was misschien beter geweest, indien hij erbij vermeld had aan
welke. Een vergelijking ware dan mogelijk en niet zonder belang geweest voor een
juiste beoordeeling. Zooals het stuk hier voor ons ligt, maakt het ongetwijfeld een
aangenamen, vlotten indruk, al zou men het zich nog luchtiger, flitsender, ‘franscher’
hebben gewenscht. Van het spel hangt, zooals bijna altijd, ook hier het meeste af.
Want, hoe goed de moraal van het stuk ook moge zijn, er bestaat gevaar voor
zoetsappigheid hier en daar, voor een sentimenteel, al te idyllisch slot-effectje.
Het beste, meest belovende werk uit deze reeks is ongetwijfeld dat van Mathias
Kemp. Al zal het m i s s c h i e n onspeelbaar zijn en al is het z e k e r slechts een
prototype voor een werkelijk, een ras-echt d r a m a , het verraadt aanleg en capaciteiten
van zijn auteur, die ons vertrouwen wekken. Kemp, die niet de eerste de beste onder
de jongeren is, doch die nog nimmer zijn vasten, eigenlijken vorm had, schijnt deze
thans gevonden te hebben. Indien hij doorzet, zal hij in staat blijken tot een ‘nieuwe’
dramatiek, die wat minder op de ‘litteratuur’ en wat meer op de klassieke tragedie mutatis mutandis!!! - zal gelijken en daarmede zal hij niet alleen zijn vaderland een
goeden dienst hebben bewezen. Immers: wil er van een regeneratie der Westersche
cultuur en haar kunst nog iets terecht komen, dan hebben wij vóó alles een
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vernieuwing noodig der dramatiek, welke niet ten onrechte door sommigen het
symbool der gemeenschap is genoemd. En op deze wijze zou het welslagen van zijn
werk een symptoom kunnen zijn van een herstelbeweging, van een hernieuwde
samenschikking der uit hun verband gerukte eenheden. Want, waar het drama ingang
vindt, moet wel ‘vanzelf’ de geest harmonisch (maar dat wil nog niet zeggen: g e l i j k )
gericht zijn en.... bedenkt, hoe zonder een harmonische gerichtheid van den geest
geen leven goed en vruchtbaar is.
Waarom hierover uitgewijd? Om, ongezocht, den lezer nog eens te kunnen wijzen
op het hecht verband, dat tusschen kunst en leven heerscht, en dat onverbrekelijk is,
al wijken - zoo in dezen tijd - kunst naar haar ideaal en leven naar zijn werkelijkheid
nog zoo ver uiteen.
De beide tooneelstukken van Gaston Martens hebben m.i. niet veel pretensie. Ons,
Noorderlingen, doen ze wat vreemd aan; men meent nu en dan onder allerhande
Vlaamsche ‘sappigheden’ eenige boekentaal te ontdekken. Dat ze bij een opvoering
hier te lande succes zouden hebben, meen ik te mogen betwijfelen. Noord en Zuid
hebben nu eenmaal tweeërlei humor en dit scheidt in sommig opzicht grondiger dan
een taalcongruentie bindt.
Het stuk van Hugo Haeverens is er een, waarvan men ter verontschuldiging, dat
men er verder maar liever over zwijgt, een kort fragment citeert:
Straelenburgh: Ik weet het niet
wat 't is, afhankelijk te zijn, dat 's waar.
Maar wat of armoe is, ik meen dat daar
mij niet van hoeft gesproken worden.
Mechteld: Dat
is ons maar al te goed bekend en vat
jij dan niet, dat wij van dat deel niet meer
iets vragen willen, als jij zelf al zeer
verlegen zit, hoè ervan te leven?
Straelenburgh: Och,
ik ben alleen, ik kan iets missen,
Mechteld: Toch
is 't ons te moeilijk om te vragen. Jij
hebt recht op meer en wat je krijgt is bij
jouw werken vergeleken, slechts een gift,
die men geen beed'laar nog durft geven. Zift
jouw geld maar niet, om ons te laten leven.
R.H.
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ANNA PAVLOVA.
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Anna Pavlova als de ‘ideale’ danseres.
In West-Europa bereikt de danskunst als gestyleerde bewegingskunst zoover wij
weten, geen grootere hoogten, dan waar Anna Pavlova éven verwijlt, op die prachtige
enkele momenten, dat zij, met de materie, ook zichzelf en onzen droom te boven
gaat. Het zijn korte oogenblikken, het is waar, maar het allerbeste bestaat wel altijd
uit korte oogenblikken; de schoone illusie, waardoor een eeuwigheidsgevoel over
ons komt, heeft juist, omdat deze illusie de eeuwigheid brengt, geen duur van noode.
Anna Pavlova vergeten wij nooit, omdat zij een van de zeer enkelen is, die dit
besef eener eeuwigheid, deze illusie van een buiten-tijdelijk evenwicht gedurende
sommige korte tijddeelen weten te wekken. Als zij trippelend onder haar gazen
heupkraagje, aan een dansend poeder dons gelijk, het tooneel in wazige schijnsels
overzweeft, omgeeft haar van stonde af aan een sfeer van minder stoffelijk, van meer
etherisch bestaan dan het leven meebrengt. Het schijnt dan, of de andere, de Pavlova
omringende jonge danseressen, die vol jeugd zijn, aangeboren gratie en verworven
bevalligheid, nog maar net een aardschen achtergrond vormen voor hare boven
werkelijke persoonlijkheid.
Maar dit zijn haar ‘ideale’ momenten. Buiten die oogenblikken der begenadigden
is Anna Pavlova reeds een wonderbare vrouw, een geboren voorgangster, of zooals
een vorig geslacht dat noemde, een vorstin onder de menschen, eene die van zelf,
door haar leven van altijd gereede beheerschtheden, een edel evenwicht uitdrukt in
gelaatstrekken en lichaamsstanden.
Eén zoo'n figuur van de meer dagelijksche, van de enkel vorstelijke Pavlova is op
de hierbij gereproduceerde fotografie vastgelegd. Geen schooner greep, naar mij
dunkt, dan die, waarmede haar hand het ruime kleed aan vat. Zij werd hier in een
houding afgebeeld, die een groot figuurschilder waard is. Haar gelaat is een fijn
masker. Haar gestalte staat majestueus in het vlak van haar wereld.
De allermooiste, de meeslepende momenten zijn onafbeeldbaar. Dit spreekt van
zelf. Schildering en woorden kunnen die hoogstens benaderen. Haar beroemde
Stervende Zwaan, en eenige minder beroemde andere ‘divertissementen’ behooren
daaronder, die u opheffen ver buiten de aarde. Zoo danste Pavlova in December de
Rondo van Beethoven: als was zij een, door tooverij in een engel-vrouw veranderde
avondwolk, iets zoets, dat van eeuwen menschelijke gratie de essence scheen te
bewaren in dansbeweging, niet voor menschen maar voor hemelingen.
Als een snoer parels voor de gelukzaligen hierboven aan elkander gereid, zullen
zoo, van eeuw tot eeuw, enkele zeldzame danseressen in ons Westen zich hebben
bewogen.
VAN DEN EECKHOUT.
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Caricaturen door J.H. Speenhoff, in de kunstzaal Mak, Amsterdam.
Iedereen kent Speenhoff, natuurlijk! En de Speenhoff-kenner zal direct gaan neuriën
‘Daar komen de schù.... ters’ om dan te vervolgen met ‘Zondag's boonen, Maandag's
boonen’ enz. en te eindigen met ‘Vaarwel Marie!’
Wie Speenhoff ‘thuis’ heeft, niet op de gramofoon, maar in een muziekboekje,
zal weten dat hij ook wel eens teekeningetjes maakte - als illustraties van zijn liedjes,
teekeningetjes zoo losjes weg, zonder eenige pretentie. Weinigen zullen echter weten
dat dit eigenlijk zijn liefste werk is, dat het voor hem een genoegen, een uitspanning,
een uitrusten is, tusschen zijn zangen, zijn optreden, en zijn litterair werk door.
Van niet algemeene bekendheid is wellicht, dat hij met zijn eerste teekeningetjes,
een goede vijf-en-twintig jaar geleden, debuteerde in Elseviers Maandschrift.
Ze hadden iets van den eenvoud, den humor, de zucht naar ornamentatie van het
werk van Ko Doncker. Die versieringsneiging - die nog in Speenhoff zit - hebben
beiden ongetwijfeld overgehouden uit den tijd dat zij voor behangselfabrieken
patronen teekenden, wat tevens een goede oefening en leerschool geweest is voor
het zetten van een vaste, strakke lijn, voor het gemakkelijk hanteeren van het penseel.
Deze eigenschappen toch vinden wij terug in menige portretteekening, op de
tentoonstelling van caricaturen, die Speenhoff in de Januarimaand in de kunstzaal
Mak hield, en die daarna naar Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Leiden en elders
zal trekken.
Wij leeren hier Speenhoff van een andere, en toch ook weer van dezelfde zijde,
als in zijn liedjes, kennen. Hij toont zich in deze caricatuur-portretten de goede,
scherpe waarnemer, die met een neiging tot humor, zijn slachtoffers bekijkt, en met
een onschuldige spotternij hun uiterlijke of innerlijke eigenaardigheden overdrijft.
Nu eens is het de ovale vorm van hoofd, die minister de Visser's kop tot een soort
versierd paaschei maakt, (maar Speenhoff blijft binnen de grenzen van 't toelaatbare
bij een minister), dan weer de hoekige plannige kop van minister Kan, die hij
cubistisch opvat, en er het joviale en sportieve toch in behoudt. Typeeren, met een
enkele rake lijn, vereenvoudigen van het bijkomstige, dat is het kenmerkende in
Speenhoff's caricaturen, en daarbij varieert hij telkens zijn uitbeeldingswijze, zoekende
naar de meest juiste techniek, en opvatting, die het best bij den persoon passen. Soms
zal hij het noodig vinden om door een sterk gekleurde achtergrond, het profiel van
den geportretteerde beter te doen uitkomen - als bij J o h a n d e M e e s t e r bijv.,
een ander maal zal de achter-
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grond medewerken tot karakteriseering van de persoonlijkheid zooals de weelderige
bloementuin achter K r i s h n a m u r t i , of hij zal zich de persoon in kwestie denken
uit hoekig en plannig materiaal gekapt, als die forsche, stoere kop van den
oud-wethouder W i b a u t ; terwijl de bewegelijke physionomie van R e n s b u r g
geaccentueerd wordt door zijn breed zwart lorgnetkoordje, en de kunstbroeder Va n
D o n g e n gekenmerkt wordt door een weelderigen baardgroei als van een ouden
stroomgod terwijl een sierlijk zwierig randje de beeldtenis van dezen collega omsluit.
Zoo heeft iedere kop iets eigens gekregen, omdat Speenhoff niet een bepaald
systeem volgde, maar zijn personen er op aankeek en dan voor ieder de meest
passende uitdrukkingswijze zocht.
Scherp satyriek zijn ze bijna nooit, eerder van een goedmoedige spotternij, als van
iemand, die gewoon is het lichtelijk komische in zijn buren te ontdekken en zich
daarmede in stilte vermaakt.
Zoo is ook zijn ‘Adam en Eva’, de beide geslachtlooze wezens, zoo juist na het
proeven van 't appeltje uit het Paradijs verdreven, een luimige parodie op de
voorstellingswijze van een Kokoschka en andere modernisten.
Soms zijn z'n teekeningen gewild primitief; maar dat dit geen onbeholpenheid is,
bewijst hij door een zeer uitvoerig vroeg portretje van zijn moeder, dat van een goede
geschooldheid getuigt; maar even als in zijn versjes gaat ook in zijn teekenwerk zijn
neiging uit naar een luchtige, niet diepzinnige bespotting, naar het dikwijls
onverwachte, vermakelijke in mensch of situatie.
Zoo moeten wij deze caricaturen ook opvatten, niet bedoeld om te kwetsen of te
hekelen; maar om met een persoon in kwestie-zelf er even genoegelijk om te lachen,
om eventjes te spotten zonder dat iemand er kwaad om kan worden.
In dit opzicht zijn ze dus weer als zijn liedjes en vinden wij er denzelfden Speenhoff
in terug.
R.W.P. Jr.

Grafische kunst - de ‘choice’-groep. bij D.G. Santee landweer, Amsterdam.
Wat deze menschen van de C h o i c e -groep bij elkaar bracht, en waarom het deze
zijn en geen anderen is ons niet duidelijk; want bij een ‘groep’ denken wij
onwillekeurig aan een bepaald program dat de leden bijeen brengt en houdt, aan
eenzelfde inzicht of beginsel of een eensluitende opvatting.
En de eenige overeenkomst tusschen deze ‘Choice menschen’ nu is, dat zij allen
de grafische kunst, inzonderheid de houtsnijkunst, beoefenen, enkelen uit voorkeur,
anderen naast hun schilderwerk. De wijze echter
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waarop zij hun verbeelding in grafiek omzetten is zeer verschillend, en loopt van het
zeer primitieve tot het meest geraffineerde; van de nieuwjaarsgroet van den
lantaarnopsteker tot de gracieuze lijn van den Japanner.
Zien wij dan ook naast elkaar hangen het werk van Frans Masereel, Joris Minne,
Henri van Straten, en dat van Hans Orlowski, Peter Alma, Nico Eekman of Fokko
Mees, dan zijn dat even zoovele verscheidenheden, die slechts aan het houtblok, of
de plank hun onderling verband te danken hebben, Daar is F r a n s M a s e r e e l ,
wiens fantasie onuitputtelijk is, en die de werkelijkheid daar doorheen mengt. Die
hooge ski-scrapers in het hout snijdt, en daartusschen het stadsgewoel laat zien, maar
van uit een andere sfeer. En J o r i s M i n n e , die zijn voorstelling van groote schepen,
trans-atlantiques, terug brengt tot veelal ongedetailleerde vlakken zwart en wit, strak
tegen elkaar gezet, zonder een overgangstint, noch arceering. Ook zijn landschappen
met zware wolken zijn ‘en masse’ gehouden.
Van meerdere verfijning, van een behagen in soepele, speelsche lijn, getuigt het
werk van H e n r i v a n S t r a t e n .
Zijn houtsneden zijn niet minder ‘echt’, d.w.z. het zijn geen nagesneden lijnen
van een teekening, zij volgen uit het hanteeren van guts en burijn, maar zij hebben
de lenigheid van een pennehaal, zij bewijzen Van Straten's vaardigheid in het metier.
En waarom mag dat tegenwoordig niet meer? Ligt de genialiteit in de negeering der
techniek? Het wil mij juist toeschijnen dat iemand, die zijn ambacht ter dege
beheerscht, die de vele mogelijkheden van zijn vak kent, het beste weet wat hij erin
bereiken kan. Zien wij zijn groote platen vooral, zijn ‘jeu de massacre’ zijn
‘nègre-canaille’, dan waardeeren wij allereerst de compositie, de vloeiende lijn, het
evenwicht van zwart en wit, en bij nader beschouwen treft ons dan de voortreffelijke
teekening en expressie zijner figuren. Op een onlangs van zijn hand verschenen
U i l e n s p i e g e l kom ik hier nog nader terug.
Dicht bij Va n S t r a t e n hangt het werk van den beginselvasten P e t e r A l m a ,
wiens beginsel hem geloof ik in den weg zit om ook eens iets anders te maken dan
zijn primitieve houtsneden. Een enkele maal in ‘het Vaandel’ komt hij er boven uit.
O o k E e k m a n kan zich niet los maken van zijn zelfde soort figuren met groote
handen en voeten met te groote hoofden in onwennige houdingen gedraaid. Ik heb
herinneringen aan een springbok en aan een paard van hem, die ook minder onrustig
van compositie waren, dan zijn thans o.a. geëxposeerde ‘blindemannetje’ en
‘verstoppertje’. Zijn ‘Terrasse’ met een aantal groote koppen is in dit opzicht beter.
F o k k o M e e s die nu eens de werkelijkheid wil geven, getransponeerd dan ook
in houtsnedetechniek, dan weer zijn verbeelding vrij spel laat, lijkt mij in zijn eerste
opgaven 't best, zoowel van teekening als compo-
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sitie en evenwicht. Zijn ‘baadsters’, zijn ‘circus’, zijn ‘paarden’ zou ik in dit verband
willen noemen.
Duitschland - de Choice is internationaal - is hier alleen vertegenwoordigd door
M a x K a u s , en H a n s O r l o w s k i , van wien de laatste hier een groot aantal
houtsneden exposeert, die zich kenmerken door massale compacte vormen, (hurkende
figuren) waarbij een schaduw in witte arceerlijnen gesneden is, wat een ietwat
rommelig aspect biedt.
De kunstenaars G r o m a i r e en L a b o u r e u r - die Frankrijk's grafische kunst
representeeren, zonden etsen, en droge naalden. Van L a b o u r e u r zag ik echter
indertijd betere, minder opzettelijk gewilde, houtsneden.
Als eene aansluiting bij deze bespreking van de Choice-groep kan ik hier H e n r i
v a n S t r a t e n ' s U i l e n s p i e g e l , dat onlangs bij De Sikkel te Antwerpen is
verschenen, aankondigen.
Va n S t r a t e n heeft hier op zijn teekenachtige wijze een tiental voortreffelijke
platen gesneden.
Zij zijn goed strak, zooals houtsneden dit behooren te zijn en daarbij toch van een
geestig lijnenspel, van een overzichtelijke verdeeling van licht en donker.
De tekst sneed hij, à l'instar der oude blokboeken, te samen met de prenten in het
blok, waardoor zij er een aardig geheel mede vormen.
Uitstekend is in dit opzicht de plaat met:
Slaet op den trommele
van dirre dom deyne,
Slaet op den trommele
van dirre doum doum

En ook een plaat van het meisje dat de mandoline tokkelt onder het refrein van:
Au son de la viole
Je chante nuit et jour,
Je suis la fille-folle
La vendeuse d'amour.
Sanglant était mon rève,
Le rève de mon coeur.
Je suis la fille d'Eve
Et de Satan vainqueur.

Het zijn meerendeels voortreffelijke bladen in diep zwart op mooi zwaar Hollandsch
papier gedrukt met een rood kapitaaltje er uit de hand in gekleurd. Een royale uitgave,
goed verzorgd, die van durf, geest, en kunstenaarschap getuigt.
R.W.P. Jr.

Jan van Herwijnen in de kunstzaal van Lier, Rokin, Amsterdam.
Er zijn vele moderne kunstenaars, - en onder hen van de besten! -, die in dezen tijd
‘zingen’, hetzij in woorden, klanken, beelden, kleuren,
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van de ‘laatste kim’, van den Wester-einder, voorbij de wegen, waar het licht verzinkt,
die het ‘teloor’ van een ondergang vertolken. Hun ‘zingen’ is dikwijls van een ál
onherroepelijker eentonigheid. Maar zijn zij wérkelijk grooten, dan blijft hun lied in
den grond van een uiterste gespannenheid, hoe stamelend en vlak het aan de
oppervlakte ook mag worden en laat het, zoo nu en dan, een, als door een bliksemflits
geboorde opening vrij, waardoorheen men een stralend visioen ontwaart op het eiland
der gelukzaligen, op glazen voeten rustend, vér in zee.... Alles anders is zulk een
kunst dan vermoeide berusting, pessimistische afweer, uitsluitend hopeloos-gestemde,
tot een ‘manier’ geworden, kritiek; zij is veeleer een kreet in den nacht, een licht
door de wolken, een opstandigheid, een geloof en een getuigenis....
Alle ware kunst getuigt en gelooft, niét van - en aan - ondergang en dood, maar
van en aan licht en leven, ook al moge zij zich uitspreken in termen van neêrgang,
verzworven- en verwordenheid. Kunstenaars echter wier temperament neigt naar het
zich uitspreken in zulke termen van verwording, van wereld- en menschen-schemering
en die niet zéer groot van innerlijke postuur zijn, loopen altijd het gevaar, dat zij in
een sombere eentonigheid zonder meer, zélf ondergaan. En dat zij dus den werkelijken
ondergang niet meer waarlijk ‘beelden’; zooiéts dan kent immers het beeldend
vermogen de tegendeeligheid. Wie een Inferno steeds sterker beeldend wil geven,
moet, scheppend, steeds sterker bewust worden van een Paradijs.
Dat Van Herwijnen dit gevaar niét loopt zou ik, na het zien van zijn tentoonstelling
bij van Lier, niet durven volhouden. Na zijn vroeger werk, waarin zulk een felle en
doordringende karakteristiek werd gegeven van krankzinnigen, kan men dit latere
werk moeilijk een stijging noemen. Toén was er in de knappe portretten van de
verbijsterden nog symbolische waarde; voelde men achter deze ziekte-beelden iets
van een opstandigheid en een getuigenis. Nu, in deze, óók knappe, serie oude
mannetjes, alle in dezelfde sombere kleur, eendere jas en achtergrond, wordt het
afgeleefdverwordene met eentonigheid steeds op dezelfde wijze, n a a r h e t
l i c h a m e l i j k e , gegeven. Men zegt bij het beschouwen: ‘Nu já....’ En tegelijkertijd
weét men, dat de, door het leven of deze maatschappij, verworden, afgeleefde,
verbruikte mensch iets té grootsch en té tragisch is om niet dan met de uiterste
spanning en noodzaak innerlijk te mogen worden gebeeld. En spanning en noodzaak
voelt men in dit werk van Van Herwijnen, helaas, zoo goed als niet meer.
Gelukkig, dat een enkele ‘nature morte’, die de schilder hier ook exposeert, getuigt,
dat hij nog niet geheel onderging in een knappe ‘manier’ en een, bij zijn temperament
passende, voorkeur, dat hij m.a.w. nog leéft.
A.E.V.D.T.
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Beeldhouwwerken te Wassenaar.
In de kunstzaal D e R i e t v i n k te Wassenaar is een kleine tentoonstelling van
beeldhouwwerken ingericht van J. Mendes da Costa, L. Zijl, J. Altorf, G.J.W. Rueb,
A. Termote, O. Wenckebach, Mari Andriessen en P. van der Nat. Mij hier bepalende
tot datgene, dat nog niet of weinig werd geëxposeerd, kan worden gezegd, dat van
de jongere beeldhouwers, hier vertegenwoordigd, de Vlaming A. Te r m o t e , sinds
den oorlog in Nederland wonende, het meest de aandacht trekt. Zeer gevoelig in de
kop van een oude vrouw (Volendam), sterk van plastiek in den ongemeen krachtigen
kop, vermoedelijk van een visscherman, hier gladiator geheeten, toont hij ook in zijn
andere werken een beeldhouwer van groote gaven te zijn, die slechts nog aan diep
innerlijk leven zal moeten winnen om een der besten te worden. Hij vertegenwoordigt
tot dusver een realisme tegenover de mystiek van John Raedecker of het styleeren
van Altorf. Dit realisme van Termote is krachtiger dan dat van O. We n c k e b a c h ,
die wel erg moet oppassen om niet te vervallen in oppervlakkige constateeringen als
zijn hier aanwezige Vrouwenkop. Wenckebach heeft ongetwijfeld een voortreffelijken
aanleg, maar het schijnt of hij zeer ongelijk werkt en de spanning uit zijn arbeid af
en toe verdwijnt. Zijn vergulde beeld ‘Lente’ is daar een bewijs van. Bijzonder
gelukkig is hij echter geweest in de groote kop van zijn vader, Prof. Wenckebach,
een brons vol fijnheid en levendigheid en veel schoons geeft hij te genieten in de
groote, uit teak-hout gesneden figuur van een staanden man, wiens handen en voeten
zijn gebonden en die blijkbaar zijn vonnis wacht. Duitsch-Oostenrijksche invloed is
hier en daar merkbaar.
Een verrassing biedt M a r i A n d r i e s s e n met de kleine groep van twee, elkaar
vroom begroetende vrouwen: ‘Ontmoeting van Maria en Elisabeth’. Eenigszins onder
invloed van Picasso heeft Andriessen hier alleen de essentie van dit begroetend gebaar
plastisch willen verwezenlijken, daarmede de feitelijke lichamelijkheden
verwaarloozend. Doordat hij hierbij maat heeft gehouden en in geen overdrijving is
vervallen, is dit groepje precies geworden wat het zijn moest, meer een symbool dan
een werkelijkheid. Om zijn groote zuiverheid van bedoeling en innigheid heeft dit
groepje mij bijzonder getroffen. Plastisch heeft Andriessen hier bereikt, wat Matthieu
Wiegman, schilderkunstig, zocht en bereikte in zijn jongste muurschilderingen in de
Rozenkranskerk in Amsterdam. Verder exposeert hij hier een vrouwenkop in meer
naturalistische opvatting, doch van een buitengewone teederheid.
A l t o r f , die vóór alles stylist is, vertoont hier Toorop's machtigen kop, een brons
vol kracht en van edele opvatting en ook een brons naar Jodjana, den Indischen
danser, waarin de extatische spanning
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van het opgeheven strak-energieke hoofd zeer fraai is weergegeven.
Van de kleinere plastiek treffen een paar aardige bronzen uiltjes van P. v a n d e r
N a t en van denzelfde een fijn en gevoelig beeldje van een reiger. Een bepaalde
vergissing vormen de als messenleggers bedoelde plastiekjes van G.W.J. R u e b .
Een slak, een haas, een hond, e.d. eenigszins in de lengte gerekt maar naturalistisch
gezien, moeten dienen om daar bovenop tafelgerei te leggen: een principieele fout.
Dit is gepruts, dat men hier niet had moeten vertoonen.
J.S.

Moderne tapijtweefkunst.
Vlaanderen is het land, waar de kunsten weer schoon gaan bloeien en hoe natuurlijk
is het, dat hier de drang is ontstaan om de tapijtweefkunst, welke eertijds schier de
grootste roem van Vlaanderen uitmaakte, te herscheppen! Het zijn de juffrouwen De
Saedeleer te Etichove, die zich op deze kunst toeleggen en daarbij van eigen en van
anderer ontwerpen gebruik maken. Een aantal van hun werkstalen waren niet lang
geleden bijeen in de Haagsche Kunsthandel d e S i r k e l , tapijten van kleinen omvang.
Voor haar werkplaats leverden een aantal beeldende kunstenaars in België en Frankrijk
ontwerpen. Zoo is hier b.v. een kleedje van Z a d k i n e , dat ‘Fluisteringen’ heet en
twee tot elkaar gebogen menschenfiguren weergeeft, een vrij ongelukkig ontwerp,
niet fraai van kleur en met de principieele fout, dat het kleedje ons dwingt te loopen
op naturalistisch weergegeven figuren van levende wezens. Beter zijn de ontwerpen
der De Saedeleer's zelf, zie b.v. ‘Eden’ van Lieven de Saedeleer met zijn jubelend
oranje licht en de kleedjes ‘Ster’ en ‘Vogels’ van Elisa de Saedeleer. Van een goed
begrepen decoratieve werking zijn ook de kleedjes naar ontwerpen van P a u l
H a e s a e r t s en A l b . v a n H u f f e l ; aan zijn voorganger Colenbrander herinnert
even het tapijt ‘Arabesques’ van J u l e s B o u l e z , dat een groen met wit en zwart
vak omsluit door een blauwen rand.
Wat bij ons - al lang geleden - Colenbrander maakte en wat nu Jaap Gidding doet,
is zeker niet minder dan dit alles. Ja, Colenbrander steekt er toch nog boven uit, hij,
die met een voor Holland zoo ongewoonmachtige fantasie zijn kleur f eesten droomde
al tientallen jaren geleden! Maar dit neemt niet weg, dat het frissche Vlaamsche
initiatief der kundige De Saedelaers een verheugend teeken is en veel hoop geeft
voor de nieuwe ontwikkeling der tapijtkunst.
J.S.
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De beteekenis van Fantin Latour
door A.M. Hammacher
I.
Inleidende algemeene overwegingen.
DAAR komt na iedere periode van veroveringen, van uittreden om zich uit te breiden,
een tijd waarin de buitenwereld nog slechts de slaap aan de verzadigden en de
zinsverbijstering aan de wellustigen en gulzigen kan brengen, zoowel in het leven
van een enkeling als in het leven van gemeenschappen. Dan zoeken de op behoud
bedachten de beslotenheid van het bepaalde, begrensde, afgezonderde leven. Wat
zij te voren zochten in verten, ruimten en rijkdommen van de wereld buiten zich,
vlieden zij nu, om een middelpunt van leven te zoeken in het milieu van een huis,
een streek, een stad. Zij weren nu af wat van buiten op hen toekomt, omdat het nu
slechts hinderen kan het onderzoek naar een weg tot waar zij w e z e n l i j k kunnen
zijn. De armoede aan prikkels zullen ze nu prijzen, zooals ze te voren de vloed der
wisselingen verheerlijkten.
Nog altijd is het zoo. Het gemiddelde oordeel is onmiddellijk geneigd, de innerlijke
meerderheid van den kluizenaar te vooronderstellen, tegenover de vluchtigheid en
de onrust van die tot zwerven gedreven worden.
Diepte en geest worden eerder toegezegd aan een die in zijn leven bewees weinig
drang naar verplaatsing te hebben, dan aan de van ervaringen verzadigde reizigers,
die vermaken, boeien, uiterlijk schitteren, maar zelden verdiepen.
Maar in werkelijkheid is dit oordeel niet meer dan een gemakkelijk hanteerbaar
voor-oordeel. Niet altijd is de onthouding van het zwerven in de wereld bewijs van
kracht, want wie weinig in zich kan opnemen is ongeschikt voor den kaleidoscoop
van reis-indrukken; de buitenwereld moet hem in geringe mate worden toegediend;
de reis zou voor dezen een verstoring van evenwicht, een vertroebeling van moeilijk
verworven klaarte, een ziekteproces beteekenen. Hij heeft aan het dagelijksche leven,
zooals het hem omgeeft, voldoende; een overvloed van levensbewegingen maakt
hem angstig, hij raakt de zuiverheid van zijn gedachten kwijt. Weg vlucht hij van de
vervoerende heerlijkheid der wereld, van den onstuimigen stroom van aldoor
veranderende uitzichten, om met een beperkte dosis van indrukken in zich zelf te
keeren. Hier strekt zich, als de beperking van een aanleg, als de onveranderbare
gerichtheid van den daimon in den mensch, over een geheel leven uit, wat zich bij
anderen slechts als natuurlijk m o m e n t voordoet, na het veroverend uitbreken van
de levensdrift.
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Hier is de afweer van reis en wisselend leven, de behoefte aan het afgesloten milieu,
niet een verdienste, maar een uit noodzaak geboren behouds-voorwaarde. De nu
ontbloeide geest zal door de attributen van stilte, eenvoudigheid en oprechtheid,
eerder als diep verschijnen, dan in het gezelschap van het gedruisch des levens. Toch
is ze daardoor alleen niet diep, al is de ontroerende macht dikwijls grooter. Evenmin
is de reiziger louter om de wille van de schatten van zijn veroveringen niet te achten,
wel te duchten, daar hij in macht van uitgebreidheid won.
Neen, de kluizenaar is niet superieur aan den reiziger, noch omgekeerd.
De neiging van het lijfelijke zal, naar gelang van de behoefte, beurtelings het een
boven het ander prijzen. Pas het geestelijk verzinken, dat, naar den aard van het
individu en zijne geschiedenis, door reizen of opsluiting bevorderd kan worden, zal
één levensdrift herkennen in de twee levensvormen van stil-zijn en bewegen, een
eenheid in deze betrekkelijke tegenstellingen van rust en onrust, waarin de levensdrang
zich wisselend openbaren moet.
Diepte is slechts beschoren aan hen, die telkens de mogelijkheid in zich
verwezenlijken kunnen, boven rust en beweging, boven licht en donker, te geraken
in de ont-zinnelijkte wereld van hun ware wezen, waarvoor nog geen woorden
gevonden zijn. De betrekkelijkheden slechts noembaar zijn, het meetbare slechts
om-schrijfbaar is, maar het Andere, klank, kleur noch omtrek kent. Hier is de
rotatiekern van het cirkelende leven, dat in omtrekken zichtbaar, in het middelpunt
onvatbaar is.
In de wereld van de beeldende kunsten is het de verwezenlijking van een der beide
vormen van levensdrift, kluizenaarschap of zwerverschap, en de mogelijkheid van
ontstijging aan de individueele en toevallige beperkingen en tegenstrijdigheden, van
groot belang voor hoedanigheid en aard van het geschapen werk.
Wie den aard van zijne betrekking tot de buitenwereld kent zal zich niet
gemakkelijk tot voor hem nadeelige avonturen laten vervoeren. Veel onmatigheid
in schilderkunst is bedreven uit onbekendheid met eigen aanleg. Hoeveel bescheiden,
maar in hun oorsprong toch beperkt-begaafde schilder-naturen, nooit geboren voor
de betooveringen van Italiaansche landschappen, Grieksche en Latijnsche schoonheid,
zijn tot durende vervreemding van hun wezensgrond gedoemd, door de fascinatie
van de Italiaansche reizen? Hoeveel van deze lieden, nu als Romanisten door het
leven vergeten of gedoodverfd, geschiedkundig bijgezet in de zalen der musea van
gestorven zielen, zouden als kluizenaars, in het milieu van de Noordelijke gewesten,
tot eerbare schilders van het gewone leven zijn gegroeid, als zij zich niet vergist
hadden in den weg en van hun oorsprong waren afgedwaald.
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Deze overwegingen, schijnbaar willekeurig en verwijderd van het werk van Fantin
Latour, over wien het opschrift eene beschouwing beloofde, zijn van beteekenis voor
de waardeering en het begrip van zijn werk en leven. Juist bij hem treft het in hooge
mate, hoe zijn levensvorm van een bepaalden aard het aanschijn was en hoe de
hoedanigheid en kracht van zijn meeste werken de diepere verwezenlijking blijken
van den uit zijn levensvorm gebleken aard. In zijn werken doet zich gelden de hoogere,
algemeene voortzetting, de sublimeering van een bepaalden levensaard.

II
Grenzen en onthouding.
De aard van Henri Fantin Latour was gericht op het kluizenaarschap. Hij had dit met
Floris Verster gemeen. Beiden weerden iederen aanval op hunne afgezonderdheid
af; beiden konden volstaan met de menschen en de dingen van hun dagelijksche
leven in huis. Zij begeerden niet de verre reizen, zochten geen veroveringstochten
in de wereld, maar putten uit hetgeen dichtbij was. Verster, slechts een kwarteeuw
later geboren, wist in het milieu ongekende schoonheden te ontdekken. Hij was
binnen zijn beperkt terrein een veroveraar en ontdekker en in dit opzicht verschilt
hij dan ook met Fantin, die in minder sterke mate vernieuwing bracht.
Het kluizenaarschap bij Fantin is duidelijk, n i e t een ontwikkelingsphase in zijn
leven, maar de noodwendigheid voor den bloei gedurende zijn gansche bestaan. In
Parijs woont en werkt hij, maar van het leven van de metropolis geniet hij weinig.
Het stadsbeeld maakt hem mistroostig.
Merkwaardig is zijn afweer van de wisselende indrukken van buiten, het
ontvluchten van lijfelijke beelden, het ontwijken van erotische verlangens. In een
brief schrijft hij over deze ervaringen en aanvechtingen.
‘Les voitures qui courent au Bois de Boulogne emportent ma pensée’.
‘La rue de la Chaussée d'Antin, que je remonte le soir, au sortir du Louvre et du
travail, cette rue si remplie de cette vie parisienne, si gaie, si attirante, me rend triste;
je m'ennuie.... Je désire tout ici, dans cette vie de Paris: c'est la femme qui passe,
c'est le cheval qui court, c'est la voiture qui roule; ce sont toutes ces vanités-là qui
m'empêchent de faire mes études, de me mettre à apprendre sérieusement tout ce que
je ne sais pas.’
Ook de befaamde Parijsche artiesten-praat in café's heeft zijne instemming niet,
hoewel hij er zich niet geheel aan onttrok.
‘Pas de réunions potables; même au café de Bade, je me déplais. C'est de mauvais
goût; on y est bête. Que voulez vous? mais je ne peux pas dire autrement. J'en sors
toujours dégoûté. On n'y dit rien, on ne pense pas, ce ne sont pas des artistes. Des
cancans, c'est là tout. Le seul interêt, c'est quelques nouvelles artistiques.’
Maar ook nu dient zijn afweer van indrukken van buiten nader bepaald
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te worden. Hij had een verlangen kunnen hebben naar ruimte van land en hemel. Er
zou een heimwee naar Barbizonsche sfeer kunnen leven in zijn hart, als hij in zijn
jonge jaren buiten of in een kleine stad was opgegroeid.
Op zijn zesde jaar echter was de kleine Ignace Henri Jean Théodore reeds
Parijzenaar. Geboren in Grenoble (14 Jan. 1836), in het tweede huwelijksjaar van
Jean Théodore Fantin met het aangenomen kind van gravin Zoloff, een geboren
prinses Kourakine, kreeg hij zijne opvoeding in Parijs op de broederschool van de
rue Saint-Benoît. In de wijken van den linker Seine-oever woont hij nu verder zijn
geheele leven, met een betrekkelijk korte onderbreking aan den rechter Seine-oever.
Hij haast zich spoedig terug naar zijn geliefde rive-gauche, waar hij in de rue des
Beaux-Arts, no. 8, van 1868 tot aan zijn dood (25 Aug. 1904) zijn atelier had.
Het verlangen naar het land was echter niet levend in hem. Op zijn 17de jaar
schildert hij een klein landschapje van Montmartre, maar daarmede is zijn
landschappelijke belangstelling, scheppend tenminste, vrijwel uitgeput. Reizen doet
hij zelden. Drie malen is hij op uitnoodiging van vrienden naar Engeland gereisd
(1859, op aandrang van Whistier en diens schoonbroeder Seymour Haden; 1861 en
'64 naar het echtpaar Edwards in London). In 1876 is hij kort in Bayreuth, om den
Ring der Nibelungen te hooren. Ook in België en Holland reisde hij toen. Doch als
op 16 Nov. 1876 het huwelijk van Fantin met de schilderes Victoria Dubourg wordt
gesloten, dan is het verder zoo goed als gedaan met reisavonturen. Voortaan verlaten
zij Parijs slechts om elk jaar drie maanden te verblijven op het buitentje van zijne
vrouw te Buré (l'Orne), waar vele van zijn bloemstillevens zijn geschilderd. Het
feitelijke van de levensgebeurtenissen beperkt zich dus, evenals bij Verster, tot slechts
enkele data. (Ook het leven van Corot is uiterlijk zonder accidenten voorbijgegaan).
Voor het contemplatieve leven bleek Fantin te zijn bestemd. Zijn behoefte aan het
besloten, afgezonderde leven had hem niettemin tot hartstochtelijke bewogenheden
kunnen vervoeren, waaraan Floris Verster in zoo felle mate onderworpen was. Doch
Fantin was ook in dit opzicht een man van maat. Het leven was voor hem toegankelijk
niet in de bewegingen maar in het stil-zijn. Verster kon als een fel reiziger zijn, op
ontdekkingen uit, binnen zijn kamermuren. Hij kon de dingen in het licht tot een
gloeiend bewegen brengen; tulpen in een vaas kon hij zien als een bundel uitbrekende
vlammen met de beweging van een lichtschicht door de toppen. Fantin is nooit binnen
de kamers tot die bewegingen en bewogenheid gekomen. De mogelijkheid om in
zich zelf tot klaarheid te komen was voor hem pas aanwezig tegenover dingen en
menschen in rust; hij hield niet van hetgeen in actie was.
Zijn kracht, doch tevens zijne beperking, doet zich in deze duidelijke voor- en
afkeer tegenover bepaalde levensverschijningen gelden. Het is
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zijn helder besef van eigen grenzen geweest, dat hem voor zelfverkrachting heeft
behoed. Fantin is in zijn werk en leven een prachtig voorbeeld van een sterke, niet
geniale, begaafdheid, welke door studie, strijd en voortdurende onthouding van
verboden terrein, tot de hoogte van het wezenlijke, tot het verdiepte leven van
schilderlijken geest, is opgevoerd.
In deze bepaalde gesteldheid van zijn leven, die zich, zonder breuk, gesublimeerd
en verfijnd, in zijn werken voortzet, ligt vanzelf opgesloten het gemis aan groote of
diepe ruimte. De selectie van dingen en menschen in zijn leven was niet het binden
van onstuimige machten, van ongebreidelde drang van driften in hem, maar de selectie
was de natuurlijke grens van zijn krachten van hart en geest. Dat wist hij trouwens
van zich zelf zeer goed. Schreef hij niet aan zijn vriend Edwards in '66, om een
verontschuldigende verklaring te geven van zijn voortdurende klachten: ‘J e s u i s
bien décidé, mais je suis très faible aussi. J'ai un peu de
force nerveuse, mais peu de force matérielle. J'ai tant de
peine pour faire quelque chose, cela me coûte tant, que sans
cesse je suis fatigué. Cela vous explique mes perpétuelles
p l a i n t e s ’.
Weigerde hij niet als een wijs man (op 31-jarigen leeftijd!) de opdracht om de
kleinkinderen van de hertogin Fitz-James te schilderen, omdat het zijn krachten te
boven ging en hij bevreesd was voor de moeiten met zooveel kleine beweeglijke
modellen? Toch waren de zorgen in zijn ouderlijk huis niet gering en de kans om in
adelijke kringen opdrachten te krijgen ging daarmee weer grootendeels verloren.
Het is in dit verband te begrijpen, dat O d i l o n R e d o n , die zelf op een klein
blad papier een duizel van ruimte en een huivering van wonderlijke stilte met weinig
middelen wist te verwekken, het werk van Fantin Latour slechts zeer betrekkelijk
waardeerde. Eenigszins scherp zelfs schreef hij in 1882.... ‘son domaine, son univers,
est cantonné dans un espace de trois métres, devant un mur où se dressent Mme X,
M.Z., avec un chapeau sur la tête’. etc. Hier trof hij Fantin in zijn zwakte, maar niet
rechtvaardig. In die beschouwing immers eischt hij, wat een aard als die van Fantin
nooit kon geven en zoo deze zich ooit had laten verleiden tot hetgeen Redon als een
pijnlijk tekort meende te moeten vaststellen, dan was Fantin in voor hem buitenissige
domeinen gekomen, waarin hij hoogstwaarschijnlijk ver van huis zou zijn verdwaald
en te laat wellicht het pad naar de innerlijke centraliteit zou hebben teruggevonden.
Juist aan de kennis van de grenzen van zijn krachten en de hoegrootheid van het voor
hem geëigende deel uit de overvloedige schatten van de wereld, is het te danken, dat
de latente kracht tot zelfverdieping een reeks van werken mogelijk heeft gemaakt,
die, het een meer het ander minder, van de hoogere wonderlijkheid van het leven
iets overdragen.
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III.
Invloeden en ontmoetingen.
De technische ontwikkeling van Fantin begint reeds in zijne ouderlijke omgeving.
Zijn vader Jean Théodore copieerde in Grenoble en later in Parijs, waar hij in de
Italiaansche afdeeling van het Louvre als regel werkzaam was. Toen Henri tien jaar
oud was stond zijn vader hem reeds toe op het atelier te werken. Hij copieerde vlijtig
mee, maar zijn eigenlijke eerste vrije onderricht veroverde hij zich als jongen geheel
op eigen initiatief, op een avondcursus van een teekenschool in de rue de l'école de
Médecine. Hij was toen nauwlijks 15 jaar. Vervolgens kwam hij in de morgenuren
op het atelier van Lecoq de Boisbaudran, ondanks de tegenwerpingen van vader
Fantin, die zich de hulp van den zoon hoe langer zoo meer zag ontglippen.
In tegenstelling tot de schilderkunstige richting van dien tijd, die zich uit het atelier
naar het z.g. plein-air verplaatste en zich op ‘natuurlijke waarheid’ beriep om het
z.g. hoofd-werk te bestrijden, bleef Lecoq de Boisbaudran hechten aan de oefening
van de schilderkunstige memorie. Men zou heden ten dage zijn p r a k t i j k betwisten
(hij liet n.l. uit de herinnering schilderen het een of ander schilderij uit het Louvre),
doch h e t b e g i n s e l is niet van minder beteekenis en sluit wonderwel aan bij de
klachten van Baudelaire, die in een periode van bloei van landschappelijke kunst
herhaaldelijk de gevaren zag van een t e slaafsche volgzaamheid van de natuurlijke
werkelijkheid voor geest- en verbeeldingskracht.
Drie à vier jaren bleef hij daar, zich voortdurend ontwikkelende en met zijn werk
bewijzende, hoe het voorbeeld van het verleden niet, zooals men dikwijls te algemeen
hoort beweren, fnuikend is voor de zelfontwikkeling, doch ondanks de momenteele
ontmoedigingen zijn diepere aanvurende macht niet mist. Fantin schuwde de studie
van het werk der oude meesters allerminst. Jaren lang heeft hij als een ijverig werkman
in het Louvre gecopieerd en daarmee in het onderhoud van een zieke zuster en zijne
ouders voorzien, toen zijn vader niet meer werken kon. Doch uit pure lust bezocht
hij de keizerlijke bibliotheken om er de gravures van oude meesters te zien.
In 1854 wordt hij tot de academie toegelaten, maar de heeren meenden hem
voortdurend te zien achteruitgaan en zoo is zijne verdwijning daar niet lang
uitgebleven. De eenige plein-air studies van Fantin dateeren ook uit die jaren, toen
bij den vijver van Villebon (in de buurt van de bosschen van Meudon) naaktstudies
werden geschilderd.
Al deze feiten wijzen er reeds op, dat Fantin niet ten volle zal behooren tot de toen
geheeten groep der realisten, later impressionisten. Evenmin behoort hij bij de
revolutionairen, die zich in 1874 constitueeren tot de ‘onafhankelijken’.
Toch vergist men zich, als men hem voor een volgzaam man van conven-
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tie zou houden, die de historie als een hemel en het tegenwoordige als een hel van
verval zou prijzen. Zijn karakter verdwijnt niet in die ruime kennis door het copieeren
verkregen. Hij had een ondubbelzinnige bewondering voor den toen
beruchten-beroemden Manet, eene bewondering die hem nimmer tot navolging heeft
vervoerd; Delacroix vereerde hij niet minder. Ook Fantin had zijn strijd met de jury
der officieele salons. In die jaren wordt Whistler, ook een ‘geweigerde’, met hem
gemeenzaam. Zonder een revolutionair te zijn, bleef Fantin toch een
hardnekkig-zelfstandig karakter toonen, ook toen hij later de salons niet meer gesloten
wist en het succes met de jaren groeide.
Men noemt dan voorts gewoonlijk C o u r b e t als leermeester van Fantin, doch
langer dan een maand is hij op het atelier niet geweest. Wat de levenshoudingen
betreft, was er al heel weinig overeenstemming. Waarschijnlijk zal Fantin meer
bewondering hebben gehad voor de vast en warm van kleur geschilderde stillevens
van Courbet, dan voor diens dikwijls rauwe, omvangrijke tafereelen van het land.
In het Louvre was hij dikwijls met Tiziano bezig; diens fijne Frans I was het eerste
portret, dat hij daar begon, later volgde vooral Veronese, hetgeen mede in verband
met zijn bewonderingen voor Delacroix en Manet, wel de coloristische grondtrek
van zijn talent bevestigde. Uitdrukkelijk zij nog opgemerkt, dat hij de stillevens van
de Hollandsche school uit den besten tijd niet vroeg in omvangrijke mate gekend
kan hebben. Het Louvre geeft in dit opzicht niet een volledigen indruk en de reis in
België en Holland volgde pas in 1875, toen hij al jaren stilleven schilderde. Veeleer
kan C h a r d i n worden genoemd, aan wiens meesterlijk mandje met perzikken hij
menigmaal voorbij moet zijn gegaan als hij in het Louvre P o u s s i n ging copieeren.
Van de levende meesters waren het Vo l l o n en B o n v i n , die hij bij voorkeur prees.
Zijn eenige betrekking tot het Louvre was niet het copieeren en studeeren; hij heeft
daar ontmoetingen met menschen gehad, die voor zijn leven van ingrijpende
beteekenis zijn geworden. Hij zag er niet alleen D e l a c r o i x , zoo nu en dan, maar
met W h i s t l e r heeft hij er kennis gemaakt, waaruit in de eerste Parijsche periode
van Whistler een hechte vriendschap van beteekenis ontstond. Tot W h i s t l e r heeft
hij zich wellicht als zijn complement aangetrokken gevoeld. Zeker was hier geen
harmonie uit analogie van innerlijke gesteldheid.
Doch eene ontmoeting, die beslissend zou worden voor zijn lateren levensvorm,
was die met Mlle V i c t o r i a D u b o u r g . Zonder dat ze elkander kenden, copieerden
zij gelijktijdig een Correggio. De latere kennismaking voerde in '76 tot het huwelijk.

IV
Drie groepen van werken.
Zijn jonge jaren wijzen het al: hij zal een schilder van menschen worden.
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Als zeventienjarige jongen maakt hij familieportretjes: een oom, zijne zuster Nathalie,
zich zelf. Het eerste geweigerde werk voor den salon van 1859 betreft drie
portretstukken. Als twee jaar later voor het eerst werk wordt aangenomen, zijn het
portretten, die hij evenwel ‘é t u d e s d ' a p r è s n a t u r e ’ noemt. In deze benaming
komt iets te voorschijn van den schildervakman, die zich strikt houden wil aan het
natuurlijke van den mensch, aan het werkelijk-zintuiglijk waarneembare en zich over
het geestelijke niet uitspreekt. De doordringing is hier van buiten naar binnen.
Voorzoover de schilder er in slaagt de weerstand der materie te overwinnen,
voorzoover wint hij (zijn werk) aan geestelijkheid, zonder daarmee tot een centrale
geestelijke erkenning van den mensch te geraken.
Fantin blijft voortaan portretten schilderen, doch al vrij spoedig weert hij opdrachten
af en beperkt zich tot het schilderen van menschen, met wie hij geheel vertrouwd is.
Er moet voor hem niet de ‘gêne’ zijn, die andere dan zelfgekozen banden steeds met
zich mede brengen, door uiterlijke, afleidende verschijnselen van omgangsvormen,
maatschappelijke positie, roem enz. De kansen voor het mondain métier der
portret-kunde met de daaraan verbonden voordeelen zijn hem wel geboden (het geval
Fitz-James), maar hij weerde af. Fantin dringt niet onmiddellijk door tot de menschen;
zooals in Parijs de uiterlijke prikkels van het wisselende leven hem hinderen en zelfs
gevaarlijk blijken voor zijn innerlijke, zuivere gestemdheid, zoo kan hij ook tegenover
de menschen pas rustig en stil zich zelf zijn, als hij ze naderen kan in de vertrouwdheid
van zijn huis, ver van milieu's, die de zijne niet kunnen zijn, ver van alles wat zweemt
naar openbaarheid, mode, behaagzieke belangrijkheid.
Hij zal zijn menschen nu gaan schilderen als stille levens in eenvoudige kamers.
Wellicht ook omdat de portretkunst van de tweede helft der vorige eeuw ons niet
verwend heeft, blijft het werk van Fantin als oude vertrouwde dingen ons zeer lief.
Het verval van het eens waardig menschelijk zelf-bewustzijn, dat in zijn innerlijke
grootheid in het humanisme geestelijke groei beteekende, doch, in de tegenwoordige,
onweerhouden verzwakking van het uitbloeien in kleine zelf-adoratie, de
mogelijkheden van zelf-ontstijging al meer heeft terneer gedrukt en verstrikt, heeft
de portretkunst in hare geestelyke grootheid aangetast en tot op dezen dag naar het
zinnelijk plan der gloeiende lusten gebracht, waar ze wel schoon van ontuchtige kleur
kan zijn, doch, op haar best, met dramatisch-tragische accenten, nog verre blijft van
de indrukwekkende wezenlijkheid der menschelijke verschijning, al richten de
jongeren zich weder langzaam op naar die diepere beelding van menschen.
Fantin leeft nog aan de grenzen van dat toen dreigende verval. Zijn
menschen-beelden zijn nog geschilderd door een, die schroom en eerbiedig-
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heid kende tegenover de vrouw of den man, die tegenover hem zat. Er is in zijn
beelden iets, dat wij ‘van het hart’ kunnen noemen, Hij heeft lief, niet hartstochtelijk,
niet met geladen hevigheid, niet tragisch door de idealiteit van een algemeener
gerichten en zich voortzettenden stroom van liefde. Hij is stil en teer in zijn liefde.
Hij tast meer dan hij helder bepaalt, dringt niet ver door, maar houdt terug. Zoo is
in zijn beelden van menschen zichtbaar die donkere onverklaarde wezenlijkheid van
hunne verschijning, meer als een wonderlijk zachtbloeiend geheim, meer als een
donkere volle toon vol zwevingen, die als nevel om een kern is, dan als de klare en
in zijn stellige zichtbaarheid niet minder heimelijke l i j n van hen, die als het ware
een portret f o r m u l e e r e n .
Hij tracht niet te ontraadselen, maar respecteert het geheim van anderen, dat in
diepsten zin ook het eigen geheim is.
Zoo maakt hij waar, de wezenlijkheid van eigen aard naar t w e e zijden: naar
buiten in schroom en eerbiedigheid tegenover anderen, naar binnen door de
waakzaamheid, in afweer en afgezonderdheid, voor eigen zuiverheid en waarheid.
In deze houding, in dezen afstand ten opzichte van het levensgeheim in ieder
mensch, in dit niet verbergen van waarheid ter wille van ijdelheid, leeft nog in dezen
negentiende-eeuwschen schilder iets van de humanistische wijsheid voort, die b.v.
in de zacht-doordringende portretkunst van T i z i a n o een hoogheid en adel van
geest openbaart, welke zoo niet meer is teruggekeerd of voortgezet in de latere
eeuwen.
Het zijn geen vrije franke menschen meer, die Fantin zal schilderen, er is geen
wijde ruime wereld meer open; onstuimig noch weggezonken in denkdiepten staan
ze voor hem. Er is de wereld van het fijn gemoed, de in zich zelf verzonken heimelijke
droom en de kleine kracht; de levensdriften zijn er stil; alles ligt bevangen in
verzwegen droefheid zonder naam, in zoo schoon ontbloeide teederheid, dat de liefde
er zwak van werd en, als een tuin doordrenkt van avonddauw, terugzonk in nacht.
Uit deze schemerwereld van schoon gevoel, van avondmoeheid en spiegelend
klare aandacht, aanschouwde Fantin dingen en menschen. Het verborgen vuur in zijn
werk is van zijn trouwe en warme hart, dat zijn blik niet verruimen noch verklaren
kon, maar dat alles wat hij deed een zachten gloed en een teedere vastheid verleende,
die de zede zijn van de schoonheid, die hij schiep. Zelfs als wij zijn portret niet altijd
ten volle bewonderen, omdat het, zooals de beeltenis van zijn vriend en biograaf,
Adolphe Jullien iets van het leven verloor in het verstarde staren van hen die poseeren,
dan blijft toch altijd die schoone waarde van een fijn gemoed daarin achter, als de
schier onnaspeurbare trilling van een trouw hart.
De schoonste beeltenissen heeft hij gegeven tusschen zijn veertigste en vijf en
vijftigste jaar. Kennelijk is er groei in zijn werk, zonder dat de
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houding zich wijzigt. Het portret van zijne lezende vrouw, toen (in '73) nog Mlle
Victoria Dubourg, heeft al de ingetogenheid van zijn kunst, in de donkere kleeding
met het blauwe dasje, de gedempte fond, het zachte rood van een stoel, de fijne
handen, de neergeslagen oogleden. Maar welk een winst aan stelligheid en tegelijk
aan sublimeering van de vroegere qualiteiten heeft hij bereikt in het portret van Eva
Callimaki - Catargi, geschilderd in 1881. De grijzen zijn hier in den rijkdom van
schakeeringen tusschen grauw en wit beter dan hij ze ooit te voren gaf. Hoe zuiver
wist hij in dit frontale portret de terughouding te bewaren en den beschouwer te
overtuigen van schroom tegenover dit leven. Maar nog schooner wellicht is het
portret, dat hij in 1882 van zijn schoonzuster Charlotte Dubourg schildert. Zooals
dikwijls bij Fantin is de fond stil effen grijs (afgepuimd); het Fransche-soldaten-blauw
van de robe krijgt er een fijne werking door, zoo ook de vergeetmijnietjes in het
hoedje. De warmere toon is hier het rood (als van zwart-roode rozen) in canapee en
waaier. Alles is heel dun geschilderd. Gaafheid, gratie en eenvoud zijn de durende
waarden in deze beeltenis.
Tot de portretkunst van F a n t i n kunnen ook gerekend worden, de vijf groote groepen
van tijdgenooten, die hij in '64, '65, '69/70, '72 en '85 heeft geschilderd. De aanleiding
tot drie van deze werken (Hommage à Delacroix, le Toast en Ie Coin de Table) was
zijn behoefte aan vereering en erkenning.
Als jonge man van 28 jaar, gloeiende van vereering voor Delacroix, vond hij het
gebrek aan werkelijk eerbetoon bij de begrafenis zoo'n smaad, dat hij op zijne wijze
beter wilde getuigen, door eenige tijdgenooten, bekend door hunne waardeering, tot
een groep te vereenigen om het portret van den gestorven schilder. Baudelaire gaf
hem aan, de lijnen voor eene apothéose, doch het toevallig zien van een copy van
een Frans-Hals-groep deed hem besluiten zijn getuigenis te schilderen door middel
van portretten van levende tijdgenooten. Het doek werd aangenomen voor den salon
van 1864. Het heeft nog niet de vastheid en de beteekenis van de latere groote groepen;
de groepeering is goed wat de massa betreft, maar een eenheid is toch niet bereikt.
Het zijn ieder voor zich goed geschilderde koppen, maar de indruk van het volle
leven is niet zoo overtuigend, dat het de stijfheid en den eenigszins kunstmatigen
opzet kan doen vergeten.
‘Le Toast’ werd eene mislukking. Het zou worden een toast op de Waarheid.
Whistler wilde gaarne op de mooiste plaats komen in een Chineesch costuum! Het
doek kwam op den salon van 1865 te hangen, werd door de critiek hevig aangevallen
(‘une femme nue avec des gens à table, c'est incroyable!’) en Fantin, verslagen en
gekrenkt, vol zelfverwijt, vernietigde het doek en behield er drie koppen van (Whistier,
Vollon en zich zelf).
Pas in '72 waagde hij eene nieuwe poging te doen, thans om te getuigen
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voor Baudelaire, wiens diepte hij erkende en die o.a. door de schandaaltjes om les
Fleurs du Mal vaak in een verkeerd licht werd gezien. Eene tafelruzie tusschen twee
van de door Fantin gekozen ‘modellen’ deed het goede plan mislukken. Baudelaire
en Mérat verdwenen van het tafereel en ‘le Coin de Table’ bleef, nu eenigszins
ongemotiveerd, over.
Zonder bijbedoelingen, hoewel dikwijls verkeerd begrepen, kwamen tot stand ‘Un
atelier aux Batignolles’, dat Manet en een groep vrienden weergaf (1870), en ‘Autour
du piano’ van 1885, hetwelk muziekvrienden in beeld bracht. De Manet-groep bleef
20 jaren onverkoopbaar, hoewel het goed ontvangen was op den salon, totdat het
eindelijk in het Luxembourg terecht kwam. Vergeleken met zijn eerste
Delacroix-vereering (nu in de collectie Moreau in het museum van decoratieve
kunsten) is de schildering veel vaster geworden; alle vormen hebben gewonnen,
zonder dat de individueele karakteristiek penetranter is geworden. De groepeering
is losser, maar in al deze groepen blijft toch iets zichtbaar van een kunstmatige
‘schikking voor de gelegenheid’, waaraan de betrokkenen zich uithoofde van het
goede doel zwijgend hebben onderworpen. Hier is een laatste uitbloei van de vroegere
regentenstukken. Wat toen opdracht was aan ondergeschikte schilders, werd nu uit
vrije verkiezing ondernomen, zonder dat het wegvallen van de ook tegenwoordig
zoo misprezen gebondenheid, aan den vrijen kunstenaar van later een zooveel dieper
resultaat heeft gewaarborgd.
Daar ligt in deze groepen voor het tegenwoordige een les van beteekenis verborgen;
wat vroeger in de regentenstukken niet als de behoefte aan kleine persoonlijke
verheerlijking, maar als gemeenschappelijke positieve erkenning van levenslust en
levensvaardigheid werd begrepen, kwam in de opdracht aan den schilder niet als
buitenissigheid, maar als integreerend deel van dat leven tot uiting. Als Fantin in een
latere eeuw zich die resultaten herinnert en nu op zijne wijze tijdgenooten bijeenzoekt
en brengt, dan is van een opdracht door de gemeene levens-zede van zijn tijd geen
sprake meer. Het geestelijke moment is nu de innerlijke, eenzame beslissing van den
van opdrachten afkeerigen schilder. Als hij nu toch maar betrekkelijk slaagt, dan
schuilt dat niet alleen in zijn kunde, maar ook in zijn tijd. Niet één enkel mensch is
bij machte anderen tot een werkelijke geestelijke eenheid te brengen als de individu
eele kenmerken te nadrukkelijk zijn toegespitst. Ieder zit of staat daar met zijn eigen
zoeken, strijden en droomen, tevens met een in zich zelf gekeerde, anderen slechts
duldende, houding. Men onderwerpt zich, maar het bijeen-zijn is niet het moment
in het beweeglijke leven, dat deelen tijdelijk saam doet komen, maar de opzet van
een enkel mensch, die het moment in zijn eenzaamheid bedacht. Geen nobel hart,
geen fijne geest, baat hier. Er is de zuiverheid van den geestelijken droom en de
eenheidstragiek der vorige eeuw in deze groepen.
Winst aan geest beteekende tevens toeneming van de differentiatie, te-
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rugtreden uit een levensverband, zonder dat de mogelijkheid van een verdiepte vorm
voor een nieuwe levensgemeenschappelijkheid was gevonden.
Nog altijd is de wereld niet zoover, dat de beeltenis van het gemeenschappelijk
handelen der menschen uit eenheidsdrang met geestelijken grondslag geschapen kan
worden. Nog altijd is het behoud van de geestelijke winst der differentiatie niet in
een herwonnen levensverband opgenomen.
Als tweede groep in het werk van F a n t i n kunnen de stillevens worden
onderscheiden, naast de portretten het beste deel van zijne werkzaamheid, dat wellicht
door de historische verdienste van ons volk ten opzichte van de stillevenkunst het
best toegankelijk voor de Nederlandsche waardeering is.
Toch heeft F a n t i n zich zelf niet gezien als een specifiek stillevenschilder noch
als portretschilder, zooals wij zulks geneigd zouden zijn te doen. Merkwaardig is
b.v., dat hij er niet direct prijs op stelde zich als zoodanig op de salons te doen gelden.
Zoo nu en dan zendt hij bloemstukken in, maar zoo weinig is tijdens zijn leven zijn
begaafdheid op dit punt in Frankrijk doorgedrongen, dat men pas na zijn dood op de
retrospectieve tentoonstelling zich bewust is geworden van hetgeen hij op dit terrein
gegeven heeft. De omstandigheid, dat zijne meeste stillevens via Edwards onmiddellijk
in London (een tijdlang veel in de Grieksche kolonie aldaar) werden verkocht, heeft
er mee toe bijgedragen, dat een groot deel van die reeks nooit in Frankrijk te zien is
geweest.
In zijn leven van verlangens en droomen leefden nog omtrekken van de groote
daden van hen, die na de middeleeuwen onder de zoo geheeten renaissancisten groot
waren geweest. Maar ook Fantin ondervond bij die oude droomen de nood des levens
op nuchtere wijze. De familie had geld noodig, er waren koude winters en de oorlog
van '70 bracht veel nood. Fantin zag zich genoodzaakt bloemen te schilderen, die
zijn Engelsche vrienden konden verkoopen. Zijn oude droomen leden nu gebrek en
hij klaagde: ‘Je n'ai jamais eu plus d'idées sur l'art dans la tête et je suis obligé de
faire des fleurs! En les faisant, je pense à Michel-Ange, devant des pivoines et des
roses. Cela ne peut pas durer’.
Merkwaardige uiting - en geprezen het wijze leven, dat hem behoed heeft voor
heroïsche stuiptrekkingen naar voorbeelden, van andere maat dan de zijne. Geprezen
die schikking der levensomstandigheden, die hem dwingen te doen wat hij goed kan
doen en waarvan hij ook houdt, met zijn wezen, maar waarvan hij zich verbeeldt niet
te houden in de oogenblikken, dat de geluiden van het verleden nog macht over zijn
droomen hebben. Met hoeveel liefde schildert hij in de latere jaren, in de
zomermaanden op het buitentje, als het leven zooveel milder voor hem is geworden,
toch nog altijd die stilleventjes, die hij zich eens te klein en te gering dacht bij de
vlucht van zijn verste verlangens.
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H. FANTIN LATOUR. GESCHILDERDE SCHETS VOOR EEN HULDE AAN BERLIOZ

(1876).

H FANTIN LATOUR. HULDE AAN BERLIOZ (LITHO).
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In deze doekjes komt de milde zachte schoonheid van zijne huiselijkheid en
afgezonderdheid geheel tot uiting. En hoe kan het anders! Juist iemand als Fantin
moest zich het meest innerlijk vrij gevoelen tegenover dingen in kamers; dan opende
zich voor hem de mogelijkheid, zich zelf te vinden en van dat beginpunt uit te stijgen
tot een plan, waarin de beperking van zijn aard niet als een tekort maar als een
noodzakelijke grens werd ondervonden, waaroverheen zijn diepste wezenlijkheid
als een onnoembare, onbepaalbare zekerheid gelegen was.
De onomschrijfbare wonderlijkheid, die niet uit zielsbij zonderheden kan worden
verklaard, noch door beelden geschouwd, slechts beeldloos, droomloos, ontvliedend
alle zwaarte, boven de toppen van de hoogste heffingen in ons positieve leven,
woordloos is, heeft aan alle scheppingen, die dieper wortelen dan dicht onder de
oppervlakte, iets van haar glans in de wereld meegegeven.
De stillevens van Fantin schitteren niet, als die van Vollon, door een weergaloos
begaafde schilderwijze; ze hebben de geniale gloeiende hartstochtelijkheid en de
lichtende klaarte van den lateren Verster niet; ze zijn de gelijken niet van Va n
B e i j e r e n , H e d a noch K a l f f ; ook C h a r d i n heeft een omvangrijker vermogen
en een klaarder, puntiger geest; maar het moet wel zijn, dat iets van den glans van
die tot in het wonderlijke gestegen levenssublimeering deelachtig is geworden aan
Fantin.
Hoe zou hij anders van die eenvoudige stillevens hebben kunnen schilderen, die
niet braaf en fijn zijn, als van Bonvin, maar vol gratie en eenvoudigheid, niet schuchter
en ijl, maar teeder en stil-vurig.
Wat in zijn beste portretten is, leeft ook in die bloemstukken; er is een eerbiedige
liefde, een zelfde affiniteit tot met zorg gekozen intime dingen van gratielijke
schoonheid in, die houding geeft en afdwingt. Hij houdt van die oude, hooge, smalle
vazen, slank en strak; hij houdt er van die tegen het kamerdiep te zien, in het stille
maar niet onklare licht. Hij kent de heimelijke aandoeningen, die voor een mensch
van zeer bepaalde dingen uitgaan, hij weet hoe de uren ieder een eigenheid hebben,
hoe een mensch bespeeld wordt door zijne omgeving en hoe de kleur, die hij laat
zien, de klank die hij laat hooren, de verstrengelde werking is van een buitenste en
een binnenste, die het wezenlijke, omfloersd, kan overdragen.
Hij heeft de stemming in zijn stillevens, maar nog niet bewust als een hanteerbare
waarde, zooals deze later, in dat tweede deel van de vorige eeuw, met volle
menschelijkheid zal binnenstroomen. Alle gevoeligheid bleef adem bij Fantin. Hij
schreef eens aan zijn moeder: ‘je ne fais pas grand bruit de mes affections, je ne
comprends pas les grandes protestations, mais j'aime bien. Je suis très malheureux
même de ne pouvoir pas dire ce que je sens.’ En ook dit: ‘mais cacher ce que j'éprouve
est une chose que je ne peux empêcher, et les affections demandent, je crois du
mystère et
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une mutuelle comprehension. S'aimer sans le dire, pour finir par une bêtise...’
Eenvoudige woorden, niet nieuw, maar die ze schreef wist van het leven
zuiverheden, die hem niet konden leeren hoe hij moeilijkheden met een fond in een
stilleven moest overwinnen, noch hoe hij detail met krachtigen vorm kon vereenigen,
maar die het durende zouden worden in de materie van zijn werken.
De derde groep van werken houdt ten nauwste verband met het muzikale enthousiasme
van F a n t i n . Zijne bewondering gold Berlioz - Wagner - Schumann - Brahms. Hij
behoorde tot de vroegste Wagnervereerders en de indrukken, die hij in '76 te Bayreuth
krijgt van den Ring der Nibelungen zijn zoo ingrijpend, dat hij besluit in een reeks
litho's van zijn muzikale-adoratie te doen blijken.
Vele allegorische, mythologische teekeningen en schilderijtjes van vrouwenfiguren
zijn in dit verband ontstaan. Niet alles lijkt tegenwoordig nog aanvaardbaar. Menig
romantiekerig tooneel heeft hij zich ingedacht, dat niet los is van hetgeen een goede
opera-opvoering aan décor te zien geeft. De ruimte en de horizonten daarin zijn
inderdaad schwärmerisch gezien. Houdingen en gebaren zijn die van heldentenoren
en beroemde sopranen. De zee schildert hij troebel en duister, een gevoel van ruimte
en oneindigheid roept hij daarmee niet op.
Alles is te kamer-achtig, te dweperig en voor onze oogen en gevoelens niet
helder-ontroerd genoeg om het trouwhartig-naive element daarin als kinderlijk-schoon
te kunnen genieten.
Maar ook hier zou het onrechtvaardig zijn alles gelijkelijk te verwerpen, omdat
er zooveel bladen tusschen zijn, die toch eene goede, zuivere verwerkelijking zijn
geworden van zijne bedoelingen.
De litho b.v. van 1873, ter gedachtenis van Schumann, is doortrokken van zacht
en schoon gevoel, het is genegen en droomerig werk. Ook de litho's, teekeningen of
schilderijen van enkele vrouwefiguren in bosch, soms met mythologische of muzikale,
maar ook wel zonder bijbedoelingen gemaakt, kunnen zuiver, gaaf en voldragen zijn.
De herinneringen aan de plein-airstudies van naakt bij den vijver van Villebon
bewijzen hem dan goede diensten, al zal hij als regel nimmer striktde naturalistische
oogmerken naar den trant van zijn tijdgenooten nastreven. Een enkele maal kan zijn
vrouweftguur aan D i a z herinneren. De naakstudie in een kamer, geschilderd in '72
(nu in de collectie Moreau te zien), heeft evenwel zoo'n prachtige eigenheid van
gedempte kleuren, vaste vormen en een nobele opvatting, dat zulk eene studie met
zijn beste stillevens op één lijn gesteld kan worden en in wezen feitelijk niets anders
is dan stil leven van een mensche-vrucht.
Het eenige litho'tje, dat hij van een vaasje met rozen heeft gemaakt (1880), heeft
dezelfde teedere gratieuse eigenschappen van zijn geteekende
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staande vrouwefiguren. In alles wat hij doet blijft hij de man van stille eerbiedige
levensaandacht. Wat ten slotte zijne pogingen tot picturale vertolking van muzikale
indrukken betreft, heeft niemand scherper en treffender dan Odilon Redon zijn
grondfout aangegeven. Hij schreef daarover in '82: ‘Vlijtige en zorgvolle
onderzoekingen hebben dezen artiest gevoerd naar pogingen om de muziek
schilderkunstig te interpreteeren, daarbij vergetende, dat geen enkele kleur de muzikale
wereld kan vertalen, die uitsluitend en volkomen innerlijk is, zonder steun in de
werkelijke natuur.’ Fantin verbond aan de muziek lijfelijke voorstellingen, die met
muziek tenslotte geen onmiddellijk verband hielden. Het is de vraag zelfs of zijne
muzikale behoeften in wezen iets anders waren dan een behoefte aan picturale
associaties, welke gemakkelijker in hem opleefden in de sfeer van muziek, door
psychologisch wellicht nader te ontraadselen werkingen.
Of hij tot de menschen behoorde, die kleuren zien bij auditieve indrukken is zonder
meer niet vast te stellen. Hoe het ook zij, het is hier de plaats niet op dit onderwerp
nader in te gaan. Zij, die met zijn schilder- en teekenkunst te maken hebben, kunnen
deze vraagstukken terzijde laten en in het algemeen met de door Redon aangegeven
grondfout instemmen, welke het beeldend-scheppend vermogen raakt.

V
Algemeene samenvatting.
Wanneer in de komende jaren ooit eene geschiedenis van de schilderkunst van de
vorige eeuw geschreven zal worden, welke niet uitsluitend eene opsomming van
feiten, eene chronologische rangschikking of lyrische verteekeningen zal bevatten,
maar waarin getracht zal worden grondtrekken op te sporen, verbanden te vinden en
het geestelijk bewegen, in het beeldendscheppend-leven omsloten, eenigermate uit
de windselen te bevrijden, dan zal deze geschiedschrijver, naar het hedendaagsche
gezichtspunt op de achter ons liggende eeuw te oordeelen, wellicht een groot deel
van zijn arbeid moeten besteden aan het isoleer en van figuren uit tijdsbewegingen
in tijdelijk saamhoorige groepen van schilders, die naar de mode van het oogenblik,
het een of ander -isme werden geacht te vertegenwoordigen. In de tweede helft van
de vorige eeuw is dat sectarisme, gelijk een schilderkunstig Protestantisme, tot in
het absurde toegenomen. Iederen dag nog leest men beschouwingen, die figuren en
werken noodlottig betrekken in bewegingen, waaraan de slachtoffers slechts tijdelijk,
middellijk of in het geheel niet deel hebben; gebrek aan begripsverdieping kan steeds
gemakkelijk worden verborgen achter het schermen met sectarische formules en
schematische bepalingen. Reeds heeft men b.v. D e g a s herhaaldelijk moeten
verdedigen tegen een al te dwingend impressionistisch beslag. Ook C o r o t wordt
telkens weder ingelijfd bij de inluiders van de impressionistische garde,
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die zich één jaar voor zijn dood als zoodanig constitueerde (1874). Hoe langer zoo
meer zal men figuren moeten vrijmaken uit het modieus beslag, dat op hun wezenlijke
werk is gelegd, om zoo het verguizen en vergoden naar grondslagen van diepere
waardeering te verleggen waar het wezenlijke door eene betere erkenning van het
betrekkelijke, wellicht minder luidruchtig-zwaarwichtig zal worden genoemd maar
te strenger beseft.
Zoo zegt het weinig in Fantin te demonstreeren eenige algemeene kenmerken van
de realistische groep der schilderkunst van het tweede keizerrijk. Door de keuze der
modellen voor zijn portretten en groepen, werd hij onwillekeurig betrokken bij de
realistische tendenzen van eene beweging, die in M a n e t een veel omstreden
voorbeeld zag; toch stond zijn wezen buiten de vernieuwende pogingen, hetgeen uit
zijn werk in de eerste plaats, doch vervolgens ook uit zijne beweringen is af te leiden.
Reeds in 1861 schreef hij: ‘Ik geloof zelfs, dat de tijd voorbij is van scholen en
artistieke bewegingen, enz.’. Hij bewonderde Delacroix, Manet, Courbet, maar nooit
als chefs d'école. Zeker voorzag hij in deze uitspraak niet de vele toekomstige
‘-ismen’; de schokken die de schilderkunst, vooral na de ontbinding der Fransche
impressionistische groep in 1886, zou ondergaan, beroerden hem niet. Maar wel
bewees hij met zijn geloof in het einde der ‘bewegingen’, hoe hij een stilstaande was,
door en door een statisch mensch, blind voor de dramatische drijfkrachten in het
leven.
Zoo is hij te zien, na de groote Fransche landschapsschool van Barbizon, als de
zich in het kamerleven terugtrekkende, en in het stilleven zich verinnigende schilder
van een in gevoels-affiniteiten, niet in de veroveringslust, betrokken werkelijkheid.
Hij, die zijn diepe waarde vond, niet in hetgeen hij als ongekend aanbracht of
toevoegde, maar in de zuiverheid die hij stilstaande gewon, lijkt meer de aankondiging
van eene tonalistische vermoeienis dan van de mogelijkheden die Verster later nog
zou ontdekken binnen datzelfde bestek. Fantin behoort, zoo gezien, dichter bij onzen
Pieter Meyners dan Verster. De afstand van Meyners tot Verster scheidt ook Fantin
van den laatsten.*)
Door de pogingen van Fantin om in de groepen van menschen een geestelijke
eenheid te openbaren, heeft hij evenwel een vraagstuk aangeroerd, eene opgave voor
de schilderkunst gesteld, die ook door het modernisme nog niet is opgelost en
waarvoor hij tevergeefs met het verleden te rade ging. Hij bewees daarmede de
individueele onmacht tot het openbaren van een geestelijk gegrondveste
gemeenschappelijkheid van menschen, een onmacht, die niet uitsluitend een
persoonlijk tekort maar een onontwikkelde kracht in den tijd beteekende.
Onze schilderkunst kan niet op eene gelijksoortige poging wijzen.

*) Zoo Meyners een langer leven beschoren was geworden, zou zijn te weinig bekende aanleg
voor de portretkunst wellicht zijn uitgegroeid naar een aan Fantin verwante richting. De
weinige beeltenissen van zijn hand bevestigen voor een deel dat vermoeden.
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De portretkunst van Jan Veth had van huis uit meer de neiging tot beperking dan tot
uitbreiding. Waar hij op den duur de totaliteit der gestalte prijs gaf voor een scrupuleus
analyseeren van het gelaat, daar kon van hem moeilijk een bijdrage worden verwacht
tot het belangrijk schilderen van groepen, al komen groepsportretten wel in zijn
oeuvre voor. Waar in ons land de waardeering voor de schoone stillevens van Fantin
niet moeilijk is, door onze voorbereide toegankelijkheid in deze richting, daar dient
de diepe beteekenis van het betrekkelijk bereiken en falen in zijn portretgroepen met
meer nadruk te worden gesteld.
Wat ons tenslotte nog altijd verbindt aan zijn werken, dat is de geestelijke
gezindheid daarin. Er zijn menschen, die alles wat niet meeklinkt of -kleurt met de
geluiden en lichten van den dag van heden, als verouderd misprijzen; die het
hedendaagsche, als om zichzelf te vleien en een angstig vermoeden te verbergen,
willen opdrijven tot eene eeuwigheid, die zij al beuzelende met onwezenlijkneden
en jagende achter buitenissige, vermeende goddelijkheden, al lang verspeelden. Voor
dezulken is Fantin geen bezigheid voor een mensch van vandaag, doch een curiosum
voor het museum.
Wie echter de geestelijke gezindheid in Fantin begrijpen, zullen meteen de
bevangenheid daarvan in de hiervoren aangegeven grenzen en windselen minder als
een persoonlijk tekort, dan wel als een algemeen verschijnsel van den tijd begrijpen.
Juist daarom is Fantin ook vandaag nog een zoo boeiende figuur, omdat zijn leven
en werken in onverdeelde mate symboliseeren: h e t e x c l u s i e v e v a n d e
geestelijke gezindheid in de vorige eeuw.
Het geestelijk leven moést wel exclusief verschijnen, omdat het zich juist in de
afzondering, die tevens verbijzondering werd, bewust kon worden van de geestelijke
innerlijke centraliteit, als tegenstelling tot de vervlakkende democratie van
half-geestelijke, naar buiten geprojecteerde, gedecentraliseerde levensbeschouwingen.
Het toen optredende aristocratische, eenzaamheidsbesef werd wel noodwendig sterker
van isolement, maar de zuiverheid der volkomen innerlijkheid van het geestelijk
leven kon in beginsel toch niet meer worden aangetast, slechts in te spitse toepassingen
worden bekneld en met te eenzame verbeeldingen worden besmet.
Het exclusieve in Fantin is ons, zoo gezien, een waarborg voor de goede zuivere
gerichtheid van een geestelijken drang in zijn schilderkunst.
De overwinning van dit exclusieve element, met het behoud van de pure
innerlijkheid, de verruiming van het eenzaamheidsbesef van den geestelijken
individualist tot een geestelijk gegrondvest eenheidsbewustzijn, schijnt het vraagstuk
te zijn, dat in velerlei gedaanten, aan dezen tijd gesteld wordt. Zoo wekt de nadering
tot F a n t i n tegelijk het besef van een afstand. Zoo worden in nadering en
verwijdering, het verband en de groei begrepen.
Sept.-Oct. '27.
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Een oud Umbrisch stadje: Spoleto,
door A.H. Luijdjens
Nil jucundius vidi unquam mea valle Spoletana.
H. FRANCISCUS VAN ASSISI.
NOOIT zag ik iets bekoorlijkers dan mijn dal van Spoleto, zoo heeft de ‘Poverello’
gezegd, die zeer zeker beter dan wie ook over dit landschap kon oordeelen. Immers
zijn karakter en geest zijn ten nauwste verwant met dezen Umbrischen grond, dien
hij zoozeer heeft liefgehad.
Over geen landschap, zelfs niet in Italië, weeft zich een zoo eigenaardig waas van
poëzie als over het Umbrische en van Umbrië is weer het dal van den Tesino, de
‘Valle spoletana’ de meest bekoorlijke streek. Het stadje met zijn duizendjarig
verleden ligt in een soort keteldal; of liever zou ik willen zeggen in een ‘kruisgang’
van zachtglooiende bergketens, tegen wier hellingen het donkergroen der steeneiken
slechts wordt onderbroken door het dofbruin of dieprood van enkele weinige
rotsblokken, of door den grijzen eenvoud van een Middeleeuwsch kerkje. (Afb. 1).
Nergens zag ik bergen met harmonischer, teederder lijnen, en wel verre van, zooals
in de naburige Abruzzen, fier tegen den hemel te staan als zoovele titanen, doen deze
bergen van Umbrië denken aan devoot neergeknielde monniken, de oogen ter aarde
gericht, en, wanneer even na zonsondergang van het dal uit een gouden en purperen
nevel als wierook ten hemel stijgt en de toppen zich hullen in donkere wolk-mysteries,
dan is het ons of de Eeuwige in zegenend gebaar Zijn handen laat rusten op de
vroom-gebogen hoofden van deze symbolische reuzengestalten.
In het dal wisselt het zilver der olijven af met de kleurigheid der huizengroepen;
tegen de helling weligt de wijnstok en nergens stuit het oog op iets, dat in wanklank
zou zijn met den geest van vrede en liefde, die in dit landschap levend schijnt
tegenwoordig te zijn, alsof het door de natuur reeds gepredestineerd ware geweest
om de verblijfplaats te worden van de mystieke, teere zielen der Middeleeuwsche
heiligen.
Oud is deze grond en in zijn geschiedenis rekent men met duizenden jaren. Reeds
in den nacht der tijden, in het praehistorisch tijdperk, en dus vele eeuwen vóórdat
aan de Tiberoevers de macht werd gegrondvest, die de wereld zou beheerschen, was
Spoleto een centrum van beschaving. Men rekent, dat ongeveer 1000 jaar vóór
Christus zich hier de Umbriërs vestigden en de alleroudste bewoners verdreven of
aan zich onderwierpen. Door hen werden de muren gebouwd, welker overblijfselen
ons nog thans ontzag afdwingen, doch die niet konden beletten, dat hun bouwers in
den loop der VIIde eeuw vóór onze jaartelling onderworpen werden door de
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Etrusken. De muren zijn opgetrokken uit geweldige, vrijwel onbewerkte en zonder
kalk op elkaar gestapelde rotsblokken en behooren tot het type, dat men wegens de
bijna mythische grootheid cyclopisch pleegt te noemen.
Het meest belangwekkende brok van zulk een Cyclopischen of Pelasgischen muur
is dat in Via Cecili, meer dan 100 M. lang. (Afb. 2). Op de alleroudste omwalling is
hier later een jongere ophooging gebouwd, waaraan de Romeinen in later eeuwen
weer hun bouwsel toevoegden. Steeds op denzelfden muur ontstonden dan nog in
den tijd van Middeleeuwen en Renaissance verdere verhoogingen en zelfs ziet men
in het laatste stuk de smalle raampjes uitgespaard van een klooster, gewijd aan St.
Laurentius, in welk klooster, naar men beweert, gedurende eenigen tijd Luther zich
heeft opgehouden, die dan ongetwijfeld met oogen vol ontroering heeft uitgezien
over dit wonderlijk landschap, dat in zijn vurige ziel zeer zeker weerklank heeft
gevonden. Zoo ooit, dan mag men hier zeggen, dat de steenen spreken en zij getuigen
met zware stemmen van vele eeuwen van strijd en ruw geweld, maar ook zingen zij
een jubelend lied van macht en roem, en boven dit alles uit een vrome hymne van
wereld-verzaking en louterend verlangen naar God.
Deze oude muren van Spoleto dan waren de sterkste en belangrijkste borstwering
in heel Umbrië tegen de uit het Zuiden opdringende macht der Romeinen, en eerst
in 311 v. Chr. gelukte het den Latijnen (tengevolge van de groote overwinningen,
die Decius en Fabius op Etrusken en Umbriërs behaalden) ook Spoleto te
onderwerpen. Omstreeks 264 werd er een Latijnsche kolonie gevestigd. Spoedig
echter zou blijken, hoe sterk Spoleto ook onder Romeinsch bewind was. De nieuwe
kolonie vormde als 't ware een Latijnschen voorpost op den weg, die uit het Noorden
tot in het hart van het Romeinsche gebied voerde, dus op den weg, dien het geweldige
leger van Hannibal volgde in den Tweeden Punischen Oorlog. In 217, dus betrekkelijk
kort na de vestiging der Romeinen te Spoleto, kwam de Carthaagsche veldheer, die
bij het Trasimeensche meer de Romeinsche krijgsmacht vrijwel vernietigd had, in
Umbrië en meende Spoleto te bezetten. De burgers echter sloten de poorten en het
Carthaagsche leger, dat tot op dat oogenblik geen enkele nederlaag nog had geleden,
werd met geweldige verliezen teruggeslagen. Zóó belangrijk was deze slag onder de
muren van de jonge kolonie, dat Titus Livius er de oorzaak in ziet van het anders
onverklaarbare dralen van Hannibal, die ziende hoe sterke tegenweer een kleine
kolonie reeds vermocht te bieden, het niet geraden achtte met zijn verzwakt leger
Rome zelf aan te grijpen en liever, in afwachting van versterkingen, in een grooten
boog om Latium heentrok ten einde den vijand verdere afbreuk te doen in de
provinciën. Aan deze glorierijke episode uit de geschiedenis der stad herinnert nog
steeds de Porta Fuga (vluchtpoort) een antieke stadspoort uit de vroege Middel-
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eeuwen, waarschijnlijk opgericht op de plaats, waar in den Romeinschen tijd een
andere poort stond, van welke echter geen spoor meer over is. Onder het volk is de
herinnering aan Hannibal nog steeds levendig en men zal U te Spoleto met
rechtmatigen trots vertellen, hoe de Spoletijnen kokenden olie uitstortten op hun
vijanden, vanaf den ‘Torre dell'Olio’, die echter, jammer voor de overlevering, eerst
uit de twaalfde eeuw dagteekent.
Geen wonder, dat Spoleto, beloond voor zijn trouw aan de Republiek, een nieuwen
bloeitijd tegemoet ging en er belangrijke en mooie gebouwen ontstonden. Na een
korte inzinking gedurende de burgertwisten, klom de stad tot nog hooger aanzien en
was in den keizertijd het voornaamste ‘municipium’ van geheel Umbrië.
Als men tegenwoordig van het station komende de stad binnengaat, treft men reeds
dadelijk vóór de stadspoort een zeer gewichtig monument aan uit den Romeinschen
tijd: de Ponte Sanguinaria. Deze brug bevindt zich ruim drie meter onder den beganen
grond, ja zelfs is op één der drie bogen van de brug de tegenwoordige stadspoort
gebouwd, zoodat men om deze poort te sparen slechts twee bogen heeft kunnen
blootleggen. Deze kan men in gezelschap van een der tolbeambten bezichtigen. Het
uitstekend bewaarde, machtige bouwwerk werd voltooid omstreeks het jaar 220 v.
Chr. en heeft meer dan veertien eeuwen dienst gedaan. Toen eindelijk bij den aanleg
der tegenwoordige stadsmuren in den loop der 13de eeuw de bedding van den Tesino
werd verlegd en de brug door een andere moest worden vervangen, geraakte het
monument in vergetelheid: Toen het in 1817 weder werd ontdekt, was het eerst niet
mogelijk de gelden voor de opgraving bijeen te krijgen. Doch gelukkig kwam een
vrome overlevering te hulp: Toen de H. martelaar Gregorius in het amphitheater te
Spoleto voor de wilde dieren was geworpen, durfde niemand zijn lijk aanroeren,
totdat een vrome vrouw, Abbondanza, het vrijkocht en zorg droeg, dat het begraven
werd vlak buiten de poort, aan de brug, die om het vele bloed der martelaren, daar
gevloeid, de Ponte Sanguinaria werd genoemd. Deze overlevering deed, wat de
archeologische belangstelling niet had vermogen te bereiken en de gelden tot het
opgraven der brug kwamen bijeen.
Het amphitheater, waarvan sprake was, bestaat ten deele ook nog en bevindt zich
onder de tegenwoordige kazerne. Het kon niet minder dan 30.000 toeschouwers
bevatten, wat wel bewijst, dat Spoleto in den keizertijd (het amphitheater werd
gebouwd omstreeks 150 n. Chr.) een heel wat belangrijker stad was dan tegenwoordig.
Helaas heeft dit bouwwerk zeer geleden, doordat het in de 13de eeuw gebruikt werd
als steengroeve voor den bouw van den burcht. Belangwekkend is nog, dat de
Gothenkoning Totila in 545 het amphitheater in staat van verdediging bracht (zooals
ook het Colosseum te Rome in de vroege Middeleeuwen als vesting
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dienst deed), van welke fortificatie nog eenige sporen zichtbaar zijn.
Andere resten van groote Romeinsche bouwwerken vindt men op de Piazza del
Mercato, het antieke Forum. Op verschillende plaatsen van het plein heeft men
overblijfselen van tempels gevonden en zelfs is het reeds mogelijk het geheel te
reconstrueeren; al zijn dan ook eenige benamingen, zooals die van Curia, Basilica,
Jupitertempel hypothetisch. De belangrijkste overblijfselen liggen onder de
tegenwoordige kerk S. Ansano en onder het bijbehoorend Franciskanerklooster. Men
heeft hier de basis gevonden van een naar de afmetingen en opgegraven fragmenten
te oordeelen, statigen tempel, die waarschijnlijk eenmaal aan Mars gewijd was. Naast
dezen tempel verrees en verrijst nog steeds de grootsche Drususboog, gebouwd ter
eere van de ook uit onze vaderlandsche geschiedenis welbekende veldheeren Drusus
en Germanicus. Deze triomfboog, die den toegang van het Forum afsloot, is voor
een groot deel onder het tegenwoordig plaveisel verborgen. Zijn fundamenten zijn
vanuit de cripta onder het Franciskaner-klooster zichtbaar.
Zeer zeker heeft Spoleto nog vele andere en belangrijke gebouwen geteld in den
Romeinschen tijd en men vindt nog op verschillende plaatsen resten van Romeinsche
woonhuizen en dergelijke (o.a. een theater), doch daar mijn bestek niet toelaat
daarover uit te wijden en het ook niet mijn bedoeling is een gids van Spoleto te
schrijven, wil ik thans eenige eeuwen overslaan om te komen tot een gebouw, dat
m.i. niet alleen het belangrijkste is der stad, doch tevens voor de kunsthistorie een
zeer groote beteekenis heeft.
Ik meen de Basilica van den San Salvatore, of zooals ze gewoonlijk genoemd
wordt ‘Il Crocefisso’. Om echter te begrijpen, hoe het komt, dat deze merkwaardige
kerk zich juist te Spoleto bevindt, is het noodig iets te weten aangaande de verbreiding
van het Christendom in deze streken.
Met zekerheid weten wij, dat Spoleto reeds zeer vroeg, misschien reeds in den
Apostolischen tijd, een brandpunt van den nieuwen godsdienst is geweest. Het kan
ons trouwens niet verwonderen, dat in een zóó belangrijk centrum op zóó korten
afstand van Rome gelegen, bijna onmiddellijk de terugslag merkbaar was van iedere
nieuwe geestesrichting, die zich in de hoofdstad baanbrak. Het schijnt den modernen
reiziger toe, dat deze streek dit ‘Heilig Umbrië’, door natuur en geschiedenis reeds
voorbestemd was een grooten rol in de geschiedenis van het Christendom te spelen.
Helaas vernemen wij ook hier van talrijke martelaars en al moge het getal van d e c e m
m i l i a , dat wij lezen in de kerk van S. Gregorius overdreven zijn, toch is ongetwijfeld
hun aantal zeer groot geweest.
Toen echter de tijd der vervolgingen eenmaal voorbij was, kon de jonge Kerk in
vrede opbloeien en het is bekend, dat reeds vóór den tijd van Constantijn den Grooten
openlijk gebeden werd op de plaatsen, waar bekende martelaren begraven waren.
De nieuwe denkwijze en het geheel
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nieuwe gevoelsleven der eerste Christenen leidden tot een nieuwe kunst, die, hoewel
uitgaand van de Hellenistisch-Romeinsche kunstvormen, toch iets geheel verschillen
ds wist te scheppen.
De overblijfselen van deze oudste Christelijke kunst zijn te Spoleto om de hierboven
vermelde reden buitengewoon talrijk. Een bezoek aan het rijke ‘Museo civico’ zal
ieder daarvan overtuigen.
Het eerbiedwaardigste monument uit dien tijd van sterk geloofsleven, waarin
heidensche en Christelijke motieven in elkaar overgaan, is de basilica San Salvatore.
Deze kerk ligt even buiten Spoleto, nabij het kerkhof. Wie reeds van te voren weet
welk een belangrijk bouwwerk hij gaat bezichtigen, zonder evenwel ooit een
afbeelding ervan gezien te hebben, zal zeer zeker op het eerste gezicht teleurgesteld
zijn. (Afb. 3). Dit komt doordat de gevel in den loop der tijden zeer gehavend is en
men zelfs kan zeggen, dat hetgeen men thans ziet niet meer is dan een ruïne. Bij
nauwkeuriger beschouwing trekt echter onmiddellijk de werkelijk klassieke plaatsing
der vensters de aandacht en bemerkt men, dat de prachtige deuren, zoowel in haar
afmetingen als in de versieringen g e h e e l R o m e i n s c h zijn. Buitengewoon fraai
is de bewerking van het fries boven de middeldeur, onder een kroonlijst aangebracht.
Dat deze versiering niet een werk is uit den heidenschen tijd, zooals men zou wanen,
wordt alleen bewezen door het fraai bewerkte kruis, dat midden boven de deur
tusschen de ornamentale bloemen van het fries als een mystiek symbool werkelijk
‘ontluikt’. In de bovenhelft van den gevel zijn de drie reeds genoemde vensters
aangebracht, het middelste boogvormig. De vensters zijn geflankeerd door pilasters,
die niettegenstaande de kanelleeringen naar ons begrip iets te zwaar zijn en een
merkwaardigen Voor-Aziatischen invloed verraden, welke ook in de versiering van
den boog boven het middelraam tot uiting komt. In heel Italië is daarvan geen verder
voorbeeld meer aan te wijzen. De decoratie der drie deuren herinnert o.a. aan de zeer
vroege Christelijke kerk uit de 5de eeuw te Kodja Kalessi (Isaurië)*). Ook in de
timpanen der zijramen en boven den boog van het middelraam zijn kruisen
aangebracht. Dwars over den gevel loopt een lijst, waarop zich de voetstukken
bevinden van vier hooge pilasters, die dienden om de vensters te scheiden. Hoewel
de kerk door aardbevingen, branden en niet het minst door schennende
menschenhanden zeer heeft geleden en ook de façade niet gespaard bleef, is in
gedachten een reconstructie mogelijk. Volgens Prof. Mario Salmi, van wiens zeer
verdienstelijk artikel ‘La Basilica di San Salvatore presso Spoleto’, verschenen in
‘Dedalo’†), hier een dankbaar gebruik is gemaakt, was de geheele gevel met marmer
bekleed, waarvan nog sporen zichtbaar zijn boven het middelste venster. De beide
afgeschuinde flanken van de façade

*) Zie O. Wulff, Altchristliche und Byzantinische Kunst, I, p. 255.
†) Jaargang 1921-'22, blz. 628 en vlg.
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waren oorspronkelijk hooger en reikten in verband met de grootere hoogte der
zijschepen tot aan de gevelvensters (op de afbeelding is dit duidelijk zichtbaar). Op
de vier pilasters, die de vensters scheidden, rustte een nu verdwenen architraaf,
waarboven een timpaan, dat het middendeel bekroonde. Of zich voor de kerk
oorspronkelijk een portico bevond is niet met zekerheid vast te stellen. Wel doet het
ruime en regelmatige plein voor de kerk een voorhof veronderstellen.
Evenals de gevel is ook het inwendige op het eerste gezicht teleurstellend, daar
het eerst bij nadere beschouwing in zijn schoonheid wordt verstaan. (Afb. 4). De
kerk is een basilica met drie schepen. De beide zijschepen zijn thans van het
middenschip gescheiden door zeven bogen, steunend op aan beide zijden zeven
gekanelleerde dorische zuilen, afgewisseld door pijlers. Dit invoegen van pijlers is
een absoluut on-klassieke bouwwijze en het blijkt alras, dat zij, een later toevoegsel
vormend, bij een herstelling geplaatst werden. Salmi onderstelt, dat de kerk, die
volgens hem uit het einde der vierde eeuw of het begin der vijfde (m.i. is dit laatste
buitengesloten, daar de kerk nergens Byzantijnschen invloed vertoont) dagteekent,
reeds vrij spoedig na haar voltooiing door brand is geteisterd, waarbij de
marmerbekleeding van den gevel werd beschadigd en de beide zijschepen geheel
instortten. In ieder geval zijn de tegenwoordige buitenmuren der zijschepen geheel
middeleeuwsch. Voortredeneerend maakt Salmi waarschijnlijk, dat men met het oude
materiaal de zijschepen weer heeft opgetrokken, doch minder hoog, terwijl de eenmaal
prachtige dubbele zuilenrij door onsierlijke pijlers werd onderbroken. Zoo zwak
bleek nochtans deze nieuwe bouw, dat men om inzakken tegen te gaan in tweede
instantie de bogen geheel heeft moeten dichtmetselen, waardoor de kerk dus werd
teruggebracht tot het middenschip en het priesterkoor. Ook thans nog zijn de zeven
bogen (met uitzondering van de laatste) aan beide zijden dichtgemetseld, wat aan
den indruk, dien het interieur maakt, natuurlijk veel afbreuk doet.
Wat haar type aangaat geleek de kerk het meest op die van Santa Sabina te Rome
(5de eeuw) en op de domkerken van Parenzo en Torcello (6de en 7de eeuw) in het
Venetiaansch gebied. S. Apollinare in Classe bij Ravenna (535-538) kan ook
vergeleken worden en toont ook drie gevelvensters, alleen in geheel anderen bouwstijl.
Het middenschip wordt afgesloten door een presbyterium of priesterkoor, dat twee
treden hooger ligt dan het voor de geloovigen bestemde deel van de kerk. Dit
presbyterium bestaat uit een vierhoekige ruimte, waarin oudtijds zich de ‘schola
cantorum’ en de beide ‘ambonen’ bevonden. Het geheel is naar achteren voltooid
door een apsis. In het eerste deel van het koor bevinden zich acht zeer fraaie zuilen
en wel vier korinthische aan de zijde der apsis en vier jonische vlak achter de treden,
die
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naar het middenschip afdalen. Deze zuilen dragen rijk bewerkte marmeren
kraagbalken met fries, waarop de pendentiefs rusten, van een achtspiegeligen koepel.
Ook van dezen merkwaardigen koepel wordt een analogie te Kodja Kalessi
aangetroffen. Echter is het niet uitgesloten, dat in beide gevallen de oorspronkelijke
koepel van hout was geconstrueerd en dus verloren is gegaan. We hebben in elk
geval te Spoleto nu met een h o o g e r opgetrokken veel latere koepelconstructie te
maken.
De afscheiding tusschen het presbyterium en de zijschepen bestond oorspronkelijk
uit aan beide zijden drie zeer elegante gekanelleerde korinthische zuilen, die een
metopenfries dragen. De muur boven het fries wordt in vakken ingedeeld door drie
pilastertjes, één boven elk der genoemde zuilen. Daar de zuilen zeer geleden hebben,
heeft men in den donkersten tijd der middeleeuwen ter weerszijde een zwaren,
plompen steunzuil bijgevoegd.
Ook de beide zijschepen eindigen ieder in een kleine vierkante ruimte elk met een
apsis. Het is absoluut zeker, dat deze beide ruimten dienden als sacristie en als
diaconicon. Zij waren door muren, waarin deuren, van het voor het volk bestemde
deel der kerk gescheiden, welke muren eerst in de 17de eeuw werden neergehaald.
De indruk, dien men thans krijgt, als zou de kerk in drie apsisvormige ruimten
eindigen, is dus valsch. Bij de restauratie in 1906, onder leiding van Prof. Sordini,
werd de kerk bevrijd van de vele barokke ‘verfraaiingen’ en zooveel mogelijk
teruggebracht tot haar oorspronkelijken toestand. Men vond o.a. in de apsis en ook
in de beide sacristieën middeleeuwsche fresco's uit verschillende tijdperken.
Deze beschrijving samenvattend, zien we dus, dat het schip der basilica een dorische
bouworde vertoont, de triomfboog (die kerk van koor scheidt) een jonische, terwijl
het presbyterium in den rijkeren korinthischen stijl is opgetrokken. Aangenomen
mag worden, dat ook in het middenschip, evenals in het koor, een tweede orde van
pilasters is aangebracht geweest, dienend om thans niet meer bestaande vensters te
scheiden. De kerk is gebouwd in Romeinschen basilica-trant met Helleensche en
Oriëntaalsche motieven, d.w.z. in den stijl, die in de 4de en 5de eeuw bloeide onder
de Christenen in Syrië. Nu is ons bekend uit de ‘Dialogen’ van Paus Gregorius den
Groote, dat de H. Izaäk van Antiochië voor de vervolging van keizer Anastasius
(491-518) uit Syrië vluchtte en zich een heremitage bouwde op den bij Spoleto
gelegen Monteluco. Dit zou stellig niet gebeurd zijn, indien hij daar geen landgenooten
had aangetroffen. Bovendien is in het volk een overlevering levendig, die verhaalt
van Syrische anachoreten, die zich in het begin der 4de eeuw op den Monteluco
vestigden. Meer weten wij echter niet en al is het zeer verleidelijk, hieruit den
bouwstijl der kerk te verklaren, het gaat toch niet aan, zonder verdere bewijzen te
zeggen, (zooals gedaan wordt), dat de kerk is gebouwd door Syrische monniken.
(Slot volgt).
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Twee Florentijnsche beeldhouwers,
een herinnering aan Florence
door J.S. Witsen Elias
WANNEER we in Florence vertoeven trekken twee beeldhouwers voortdurend onze
aandacht: Donatello, de man van de Vroeg-Renaissance en Michel-Angelo, de
grootsche figuur der Hoog-Renaissance.
Honderd jaar scheidt hun beider levensperioden en daardoor verschillen zij uit
den aard der zaak in vele opzichten, maar toch treffen ons tevens eenige punten van
overeenkomst.
In zeker opzicht heeft Donatello voor Michel-Angelo den weg gebaand en het is
zeker interessant, in Florence, deze beide figuren met elkander te vergelijken, evenzeer
als om hun beider werken te beschouwen als één doorloopende stijgende lijn in de
beeldhouwkunst.
Donatello, geboren in 1386, had nog achter zich de Middeleeuwen, waarin de
Italiaansche beeldhouwkunst verstard scheen in conventies. Eerst hij en zijn
tijdgenooten begonnen zich, met blijvend succes, meer naar het leven zelf te richten
en beelden te vervaardigen, waarbij de werkelijkheid hun tot voorbeeld strekte. Van
de beeldhouwers uit het begin der vijftiende eeuw heeft echter geen zóóveel invloed
gehad op de kunst van Italië als Donatello. Toen hij stierf in 1466 had hij er de geheele
beeldhouwkunst hervormd en ook de schilderkunst had krachtig zijn invloed
ondergaan.
In doeken en fresco's zag men figuren aan zijn reliefs of vrije beelden ontleend,
en de groote Massaccio, die als de grondlegger der nieuwe schilderkunst mag worden
beschouwd, had van Donatello's reliëfs de volronde vormen der lichamen
overgenomen en in het fresco voor het eerst weergegeven.
Het naaktfiguur heeft Donatello na vele eeuwen weer in eere hersteld door zijn
bronzen David, thans in het Bargello. Sinds den Romeinschen tijd was er geen naakt
meer vervaardigd. Hij wees zijn tijdgenooten opnieuw op de Oudheid, zoowel door
het brengen van antieke motieven in zijn eigen kunst als door het herstellen van
antieke beelden.
Zoo wist hij zich in alle opzichten spoedig reeds uit de gothiek los te wikkelen.
Toen dan ook Michel-Angelo zijn arbeid aanving, kon hij voortbouwen op wat een
vorig tijdperk veroverd had: de Oudheid en het nieuwe realisme. Hij deed dit echter
niet als de leerling van dit tijdperk, die de kunst van zijn meester alleen verder wil
brengen op den eens ingeslagen ontwikkelingsweg, doch als een zelfstandig schepper
die al het veroverde samenvat en daaruit een hoogere kunst schept.
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Van Donatello's werk is Florence vol, daar deze kunstenaar arbeidde als een ijverig
en plichtgetrouw ambachtsman en dientengevolge een macht van beelden deed
verrijzen. Michel-Angelo, nerveus, nooit voldaan over zichzelf en zijn werk, steeds
slingerend tusschen verschillende plannen, steeds weifelend, begon wel veel, doch
liet ook veel onaf liggen. Het aantal zijner werken in Florence is daarom betrekkelijk
gering, vergeleken bij die van zijn voorganger. Maar deze enkele werken treffen ons
onmiddellijk en houden ons onweerstaanbaar geboeid.
Van deze beide Florentijnen heeft men in Florence de nagedachtenis bijzonder in
eere gehouden. Een borstbeeld achter den Dom, S. Maria del Fiòre, wijst ons
Donatello's voormalig atelier aan. De vroegere woning der familie Buonarotti is thans
een klein museum aan Michel-Angelo gewijd.
Zooals ik zeide, er is een groot onderscheid tusschen beide kunstenaars. Donatello
is nog min of meer de gewone werkman. Hij is de zoon van een wolkammer, een
man uit het volk, en mede daardoor heeft hij in zijn kunst typen van de straat
weergegeven, vaak met een treffende nauwkeurigheid.
Michel-Angelo is veel meer de kunstenaar. En tevens is hij een aristocraat van
geboorte. In zijn werk is hij geen uitbeelder van menschen uit het dagelijksch leven,
op wie zich de menschelijke emoties van smart en vreugde afteekenen, doch hij
schept wezens voortgekomen uit zijn eigen brein, die b o v e n -menschelijk zijn.
Donatello is realist. Michel-Angelo is verheven-dramatisch.
De spheer waarin Donatello's kunst zich beweegt is van deze aarde, de spheer van
Michel-Angelo's werk is bovenaardsch.
Zoo blijft Donatello ons in zijn menschelijkheid nabij, terwijl we tegenover
Michel-Angelo's werk sprakeloos staan. De laatste heeft ons tegenover het Eeuwige,
het Goddelijke gesteld, waar we vol ontzag naar opzien.
En toch is er ook weer gelijkenis in deze beide kunstenaars. Om te beginnen in de
wijze waarop ze geheel zich geven aan hun kunst, zich verder alle bijzondere weelde
ontzeggend.
Donatello blijft de werkman, ondanks de eerbewijzen van vorsten en de vriendschap
van Cosimo I. Hij draagt een baard in een tijd dat de burger glad geschoren gaat en
alleen het lagere volk zich het gelaat niet scheert. Een fraai roze kleed, dat Cosimo
hem schenkt, zendt hij aan den gever terug omdat hij dit kleedingstuk voor zichzelf
te opzichtig vindt.
En ook Michel-Angelo is steeds zeer sober geweest, zichzelf alles ontzeggend en
voor ontspanning zich geen tijd gunnend, daar hij rusteloos arbeidt.
Bij beide groote mannen is treffend de liefde voor de naaste familie, en de zorg
voor hen. Tot een huwelijk is noch de een, noch de ander ooit gekomen.
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In hun kunst hebben beiden naar de antieken gekeken, maar alleen om het gevondene
in zich op te nemen en het daarna als deel van hun persoonlijkheid in hun werk te
leggen. Voor directe navolging zijn zij beiden te zeer zelfstandig.
Donatello, die steeds nog zoeken moest naar goede gegevens waaruit hij leeren
kon hoe een lichaam moest worden gemodelleerd, nam zich vaak de Ouden tot
voorbeeld die zulke volmaakt-schoone lichaamsvormen hadden nagelaten. Maar
verder dan bestudeeren ging hij nooit. Hij nam niet, als Nicola Pisano vroeger gedaan
had, figuren geheel en al over.
Donatello heeft het klassieke schoonheids-ideaal pogen te vereenigen met de
uitdrukking van een karakter, een persoonlijkheid. Niet het Grieksche beeld in haar
onpersoonlijke volmaaktheid was hem het hoogste, doch het weergeven van een
individu, schoon, maar tevens menschelijk, met persoonlijke eigenschappen behebt.
In het Bargello te Florence, het museum waar een schat van beelden is bewaard,
kunnen we verschillende stadia van zijn kunst bewonderen. Daar staat voor ons de
jonge marmeren ‘David’ van 1411, waarvoor misschien een zijner medegezellen tot
model gediend heeft. Een Florentijnsch jongeling is het tenminste, zwierig en elegant,
met al de charme van jeugd. De traditioneele kroon en harp der gothiek heeft deze
‘David’ afgelegd. Een zorgeloosheid schijnt te spreken uit geheel zijn persoonlijkheid.
De zware taak van den bestrijder der Philistijnen is hem geheel vreemd.
Grooter is Donatello in een beeld van 1416, den St. Joris, waarin hij het ideaal
zijner jongelingsjaren schijnt te hebben uitgedrukt. Dit beeld maakt een machtigen
indruk van kracht, moed en zelfbewustheid, gepaard aan een zeldzaam schoonen
lichaamsvorm. De dertigjarige beeldhouwer heeft hier het volle meesterschap bereikt.
En toch, nog liever zien we misschien naar den bronzen ‘David’ dien hij op
ongeveer vier en vijftig jarigen leeftijd vervaardigde, omstreeks 1440, en die in zijn
reine naaktheid naast een Grieksch beeld gesteld mag worden. Evenals Donatello's
tijdgenooten dit deden, zullen ook wij het er gelijkwaardig aan achten.
En niemand ontkomt aan de bekoring die zijn relief, den S. Giovannino, uitoefent.
Hoe levend en kinderlijk ernstig is dat jongetje, een kind zooals we het misschien
straks op straat tegen zullen komen.
Een ander kind in die zaal getuigt van een andere geestesgesteldheid, het is het
beeldje van een dansend, naakt satertje Hier spreekt dus de invloed van de Oudheid,
waardoor Donatello dergelijke dartele figuren weer in de wereld der kunst deed
herleven
Uit zijn eersten tijd, tusschen zijn twintigste en dertigste jaar, is er meer werk van
Donatello. Aan den buitenkant van Or S. Michele aanschouwen we zijn Marcus-beeld
van 1412. De hooge, schemerlichte ruimte van den
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Dom, waar een gevoel van wijding ons bevangt, bevat een van zijn beste jeugdwerken.
Het is de zittende Johannes, de Evangelist, vervaardigd tusschen 1412 en 1415. Hoe
krachtig en stoer en menschelijk is die oude man, wiens blik pijlt in de verte. Een
imponeerende figuur, een ziener, en een veroveraar, vol rustige kracht, in zijn groote,
geaderde handen. Er mag een rest van de Gothiek over zijn in den kunstig gekrulden
baard, de mantelplooien vallen reeds natuurlijker en zijn aan de werkelijkheid
ontleend. Het geheel is een sterk, sprekend karakter.
Geen wonder dat Michel-Angelo dit beeld voor den geest is gekomen toen hij zijn
Mozes schiep. De zittende Mozes-figuur moge grootscher zijn en heftiger innerlijk
bewogen, verwantschap met dezen Johannes is toch onmiskenbaar.
De beelden van den Campanile, Job en Zacharias, dateeren uit Donatello's meest
realistische periode, van na 1416. Het zijn beiden volkstypen, ruwe plebejers, in wie
smart, lijden en zelfs, bij den laatsten, opstandigheid tot uitdrukking zijn gekomen.
Het is weer het volle menschelijke leven dat Donatello hier heeft uitgebeeld.
Hoe geheel anders dan deze aangrijpende figuren is wat hij na zijn bezoek aan
Rome maakte, de zangerstribune voor de Domkerk, die thans in het museum achter
de kerk bewaard wordt.
Daar is een uitgelaten vreugde losgebroken, die verzinnebeeldigd wordt door een
wilde troep van dansende kinderen. Het zijn woeste rondedansen van naakte figuren,
spontaan gesproten uit den scheppenden geest van den meester, naar het schijnt. Hij
was toen vijftig jaar ongeveer, en heeft zich klaarblijkelijk geheel vernieuwd gevoeld.
Telkens grijpt hij naar nieuwe uitingen des levens, waarvan hij den vollen rijkdom
wil weergeven. Na de smart en het lijden is het de meest uitbundige vreugde
geworden, die hem boeit, de vreugde en de zorgenloosheid van de Romeinsche
Godenwereld.
Als hij daarna aan de Sacristij der Medici in San Lorenzo gaat werken en de
bronzen deuren van reliefs voorziet, zijn het weer tallooze andere emoties die hij
voor ons doet leven, in altijd nieuwe afwisseling. Het is de heftigheid van de
disputeerende kerkvaders, de extase van profeten, of het twisten van schriftgeleerden
die bijna handgemeen schijnen te worden. Het getuigt alles van een onvermoeiden,
levendigen en zuiver waarnemenden geest,.
Deze deuren zijn gemaakt in de jaren dat Cosimo I onbeperkt heerschte in Florence
en er met milde hand zijn maecenaat uitoefende.
Oude beelden werden door Donatello in die jaren voor zijn meester hersteld. De
antieken-verzameling verzorgt hij plichtgetrouw. En tusschen de beide mannen
ontstaat een oprechte vrienschap.
Cosimo heeft een groote bewondering voor den beeldhouwer, deze tracht de
wenschen van den Medici, zoo nauwkeurig mogelijk, te vervullen. On-
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danks de eerbewijzen is hij een rustig werkman gebleven, altijd pogend de hem
opgelegde taak naar vermogen te volvoeren.
Toch gaat hij later naar Padua om daar te werken en hij keert eerst na tien jaar
terug.
Van het werk uit zijn laatste levensjaren kunnen we te Florence het best een
denkbeeld krijgen door de Magdalena in het Battistero.
Er zijn in den ouden man twee eigenschappen naar voren gekomen. Ten eerste
een zenuwachtige haast, als wil hij voor den onontkoombaren dood hem verrast, nog
alles zeggen in het marmer of het brons, wat hem vervult, en ten tweede een
Christelijk-religieus gevoelen, iets wat tot nu in zijn kunst ternauwernood is waar te
nemen geweest. Zuiver religieus is geen van zijn werken geweest, tot in het laatst
van zijn leven.
De Heilige Magdalena, na al het lijden en na haar groot schuldbesef, haar berouw
en boetedoening, heeft nog slechts één verlangen: te bidden om verlossing en genade
met sidderend gevouwen handen. Zij is een oude vrouw in lompen, deernis waardig
om aan te zien, maar uit haar gelaat met de diepe oogen straalt de gloed eener vurige
geloofsovertuiging.
Minder goed geslaagd is het beeld van Judith gereed om Holofernes met het zwaard
te dooden. Het staat thans voor het Palazzo Vecchio en we moeten bedenken dat het
ter versiering van een fontein in den hof van Cosimo's paleis bedoeld was. Op het
voetstuk dartelt een wilde dans van Amoretti. Zoo zoekt Donatello in zijn laatste
levensjaren de grootste tegenstellingen naast elkander tot uitdrukking te brengen,
naast het meest dramatische gegeven de uitbundigste levensvreugde.
Nog sterker is dat in reliefs op den kansel in San Lorenzo, door hem waarschijnlijk
wel ontworpen doch door leerlingen uitgevoerd.
Daar zien we aangrijpend weergegeven de kruisafneming. Maria in stomme smart
starend op het lijk van haar dooden Zoon, terwijl de andere vrouwen luid op-schreien.
Doch boven deze geweldige tragedie, waarin de smart en de ontzetting op zoo
verschillende wijze is weergegeven, dartelen weer de putti, verschijnen centauren.
Een Heidensche wereld leeft er vlak naast de Christelijke.
Dit is Donatello eenige jaren voor hij sterft in 1466, niet lang na Cosimo. De laatste
jaren was hij verlamd geweest door een beroerte.
Zijn stoffelijk overschot begeleidden kunstenaars uit alle ambachten van Florence
en duizenden uit het volk. Hij werd begraven in dezelfde kerk als zijn heer, die hem
een zoo warme vriendschap had toegedragen.
Hoe geheel anders was de verhouding van Michel-Angelo tot zijn lastgevers. Hij
toch lag met hen veelal overhoop. De eene meester volgde na den anderen en meestal
was hij daardoor overkropt met werk. Hierdoor liet hij veel onaf liggen, raakte
daardoor echter weer in onmin met hen
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wier opdracht hij niet uitvoerde en pijnigde zichzelf af door het drukkende gevoel
zijn plicht verzaakt te hebben.
Tot rustig werken is hij nooit gekomen. Het waren geniale ingevingen die hem
bezielden. Hij smeedde plannen zóó grootsch dat ze onuitvoerbaar bleken, te meer
daar hij alle details van het werk zelf wilde leiden en uitvoeren, tot zelfs het vervoer
van het marmer.
Was Donatello de talentvolle werker, Michel-Angelo vertoonde alle kenmerken
van het ongeëquilibreerde genie. Ofschoon ook de eerste de smart en bovenal den
zenuwigen scheppingsdrang van den kunstenaar gekend heeft, Michel-Angelo is veel
meer nog een door de kunst bezetene.
Inderdaad, zijn leven en zijn arbeid hebben hem geen geluk gebracht en geen
voldoening. Zijn eigen beelden drukken het veelal uit.
Vonden we in Donatello's figuren iets van hun maker terug, de gemoedstoestand
waarin hij verkeerde toen hij hen ontwierp, Michel-Angelo's beelden zijn vaak geheel
de tot materie geworden zieletoestanden van hun schepper.
Ik zeide dat Donatello zijn modellen koos uit de menschen om hem heen; het is
duidelijk dat een man als Michel-Angelo geen modellen vinden kon voor wat hij
wenschte te verbeelden.
In de Medici-kapel in San Lorenzo zien we zijn figuren in al hun grootschheid.
Hij had daar onder meer twee portretten te vervaardigen, dat van Giuliano en dat van
Lorenzo de Medici, doch toen zij gereed waren bleek de gelijkenis zeer gering.
Michel-Angelo had dit ook niet anders bedoeld.
‘Wie zal haar (die gelijkenis) nog zien over tien eeuwen?’ antwoordde hij toen
men hem op deze nalatigheid opmerkzaam maakte.
Van Giuliano heeft hij een symbool van het leven dat handelend optreedt gemaakt,
van Lorenzo een beeld dat den bijnaam van ‘De Denker’ ten volle verdient.
Deze beide typen zijn prachtig weergegeven en hebben onze bewondering, maar
we worden stil, bevangen door een groote ontroering, wanneer we daaronder de vier
figuren zien van ‘De Dag’, ‘de Nacht’, ‘de Morgenstond’ en ‘de Avondschemering’.
S p r a k e n wij bewonderend bij Donatello's kunstwerken, hier is het als wordt
ons de mond gesnoerd. We staren langen tijd zwijgend op die beelden waaruit al de
melancholie, al de onvoldaanheid en al het pijnigend verlangen van het genie spreekt.
Er is vooral in den ‘Morgenstond’ een zóó smartelijke uitdrukking om den nieuw
te aanvaarden dag, dat we ons innig ontroeren voelen om zoo wrange smart.
In deze figuur heeft Michel-Angelo zeker zichzelf geheel weer gegeven, zooals
het groote talent altijd in hem dierbare werken zich weer moet geven.
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En niet minder herkennen wij zijn eigen gemoedsgesteldheid in de
‘Avondschemering’, de man met de geopende handen, die het werk van den verganen
dag schijnt te beschouwen. Maar is hij voldaan over zijn werk?
Evenmin als Michel-Angelo zelf waarschijnlijk. Wie naar het volmaakte streeft
is nooit voldaan.
Alleen de ‘Nacht’ schijnt rust te hebben gevonden in haar slaap, maar ook de
‘Dag’, de volle dag heeft weer dat wrange, pijnlijke.
Maar het is alsof daarna de oogen zich richten naar de Madonna met het kind, die
de troost moet brengen voor al menschelijk lijden.
We hebben bij deze indrukwekkende kunst slechts eerbiedig durven fluisteren,
woorden van bewondering, en als we later heen zijn is 't alsof we in een andere wereld
hebben mogen schouwen, even, waarvan nog iets nawijlt in onze zielen, als een lichte
glans.
Er is nog een Madonna van Michel-Angelo in Florence n.l. een relief van vroeger
datum (1503). Hier is nog niet het grootsche der latere jaren, maar het realisme der
vijftiende eeuw, van Donatello, is toch reeds aan het verdwijnen.
Hetzelfde is er in den ‘David’, ongeveer uit dienzelfden tijd.
Dat massale beeld, eertijds voor het Palazzo Vecchio geplaatst, waar zich nu nog
een copie bevindt, verrijst thans in de Accademia en is indrukwekkend door zijn
kolossale vormen. Ook dit beeld vertoont de laatste resten van den
vijftiende-eeuwschen Donatelliaanschen stijl, een weergeven van détails, een
weergeven van de werkelijkheid. Maar het is grootscher, indrukwekkender.
Merkwaardig is echter dat Michel-Angelo gemeend heeft door reusachtige vormen
tot monumentaliteit te moeten komen.
Tenslotte nemen we de volledige verovering van zijn eigen stijl waar, dichtbij den
‘David’ in zijn ‘Mattheus’, die hoewel nog lang niet gereed, toch aantoont dat
Michel-Angelo in dit werk, met de grootschere, monumentale w i j z e van
componeeren is aangevangen, die ons in al zijn later werk treft.
Van zijn kunst is echter verder weinig in Florence, en alleen het laatste, de ‘Pietà’,
die hij kort voor zijn dood, op acht-en-tachtig-jarigen leeftijd aanving, zonder haar
geheel en al te beëindigen is in zijn vaderstad te bewonderen.
Het is in den Dom, in de schemering van het koor. Een zigzag van brekend en
vallend Christus-lichaam, symbool weer van Michel-Angelo zelf die, uitgeput,
bezwijkt onder zijn laatsten arbeid.
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Dan is ook de Renaissance der beeldhouwkunst ten einde. Zoo krachtig begonnen
in Italië met een man als Donatello, bereikt zij haar hoogtepunt met een genie als
Michel-Angelo.
Zij beiden representeeren de twee tijdperken in die glorieuse kunstbeweging. Het
is daarom interessant hen een oogenblik samen te zien, de een voorbereidend,
opbouwend en tenslotte voor zijn tijd het hoogst denkbare bereikend, de ander
schrijdend op den top, het hoofd in de wolken, ver boven de aarde en haar klein
bewegen.
Hun beider werken volgend in Florence, zien we zich de gansche Renaissance
voltrekken, Eerst het loswikkelen uit de Middeleeuwsche kunst en het veroveren der
gansche zichtbare wereld, dan, hiermede niet tevreden, ook het innerlijk leven, het
ziele-leven uitbeeldend op onovertroffen wijze.
En toch, beide perioden zijn door één ideaal bezield: de schoonheid. Zij beiden
zoeken haar, vaak in verschillende richtingen, maar vinden haar ieder op eigen wijze.
Alleen de bewondering voor de Oudheid hebben zij gemeen.
Doch ook hier treft een verschil. Donatello bewondert in de Oudheid alleen nog
de zuivere weergave der natuur. Michel-Angelo ziet in haar ook de monumentaliteit.
Wij mogen daarom thans den man van de Hoog-Renaissance meer bewonderen
dan dengeen die ons de Vroeg-Renaissance-kunst naliet, onze l i e f d e kan naar
beiden even sterk uitgaan, daar beiden met dezelfde overtuiging een zelfde ideaal
dienden, de eeuwige schoonheid voor ons op te roepen.
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Verzen*)
door Roel Houwink.
Wie zijt gij?
Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
en gij
gewekt uit de windselen
der leerstelligheid
zult uw stem bedelven
onder het misbaar
van hun getwist
en heengaan
niet sprekende.
Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.
Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
vele namen hebben zij voor u
vele woningen hebben zij voor u gereedgemaakt
maar gij neemt uw intrek
op de lippen van een stervende
als een vlinder
en een trilling vaart
door uw gespreide vlerken.
Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.

*) Uit Christus' Ommegang in het Westen, tweede deel.
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Verlossing.
Waarvan zoudt gij ons verlossen?
van dit lichaam
dat zondeloos is als het mos
aan onze voeten?
Ziet! wij zijn schoon:
welgevormd zijn onze leden,
helder is het bloed
in onze aderen.
en onze handen dragen den dauw
van den avond
zonder moeite.
Argeloos is onze lust.
waarvan zoudt gij ons verlossen?
als het lichaam het lichaam vindt:
de wind voegt zich zoo aan het water....
Mensch wie heeft u gemaakt tot een schaduw
op deze bloeiende aarde?
Argeloos is onze lust.
en de zonde?....
in uw machtig vuur
vergaan onze dansende lijven!
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Het eeuwige.
Het bloed
dat stolt in de oogen
van het overreden dier
vraagt naar U
en het aârtje
dat springt
in het hart van den bokser.
De kankerpatiënt
vraagt naar U
en het geïnfecteerde aapje
dat moedeloos neerzit
tusschen de glimmende instrumenten.
En het kind
vraagt naar U
als de vader vol afschuw wijst
op het vormeloos mondje
en de moeder zich wentelt
naar den zwijgenden muur.
De aandeelhouder
vraagt naar U
en de mécanicien
die het moertje
niet vast genoeg draaide,
de oude predikant
wien het dogma verliet
en de pater
die een naakten jongen zag dansen....
Het vragen naar U heeft geen einde.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Vijfde hoofdstuk.
DE zaak van Marain bloeide; Ina was er eerste coupeuse. Ze had een kleine kamer,
waar ze alleen werkte. De tafel waarop ze iederen dag weer de stoffen uitvouwde en
knipte, stond tusschen twee hooge, gedeeltelijk matglazen vensters, Dit is mijn cel,
dacht ze soms; iets van den hemel mag ik zien, maar de aarde blijft voor me verborgen.
Toch ging ze van haar plekje houden. Het licht was er ingetogen maar standvastig;
de matte ruitjes leken een enkele maal niet sterk genoeg om alle zongeschitter te
weren: dan dacht Ina aan parelmoer en melkigwitte opalen.
Ze had het altijd druk. Er waren dagen dat het haar was, als leefde ze buiten zichzelf
om. Ze achtte niet op de Ina die ze kende van vroeger, en die haar uiterlijke
verschijning droeg. Daarnaast was een ander, die alleen harde en nuchtere gedachten
had, die werkte, ze wist niet waarom - misschien uit een verbeten gevoel van macht
over dat werk. Ze verdiende geld in overvloed, ze kreeg vaak mooie lappen cadeau,
waarvan ze zich in haar vrijen tijd kleeren maakte; - maar het was haar dan vaak, als
kleedde ze die ander, - de Ina die van tranen hield, en van ‘erge’ verdriet]es.
Wat ze noodig had, kocht ze op weg naar de zaak, ze winkelde nooit. Ze was eraan
gewend, zichzelf vluchtig te zien in groote wandspiegels; soms schoot het door haar
hoofd: wat ben je toch lang, je moet rechtop loopen. Maar ze slenterde nooit doelloos
rond, had geen tijd om, zooals andere vrouwen doen, aan haar japon of kapsel te
frunniken. Haar handen waren smal en bleek, ze droeg geen ringen.
- Je bent coquet, zei George Kelwin haar eens, zoo zonder sieraden wil je den
indruk wekken van een argeloos kind, maar onderwijl bewegen je neusvleugels, en
je mond trekt spottend omlaag.
- Wie zou mij sieraden hebben gegeven? vroeg ze. Ze hield wel van zijn scherpen
blik, die haar soms plotseling zichzelf deed zien.
Maar Maud zei: Ik begrijp het niet, Ina is de eenige vrouw, tegen wie je onbeleefd
bent. Toen glimlachten zij en George met afgewend gezicht. Meest werkte ze alleen.
Zoo nu en dan, als ze een geheel nieuw-ontworpen model moest knippen, riep ze de
andere coupeuses, en liet hen aan weerskanten van zich staan. Ze voelde zich als een
chirurg, die een moeilijke operatie gaat verrichten, en haar handen beefden niet.
Onderwijl praatte
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ze, achteloos, of, met ernstig-strakke lippen, licht-spottend. De meisjes keken zwijgend
toe, want dat zij ook zouden praten, duldde Ina niet.
Het was niet meer de gewoonte, dat ze in de paskamers werd geroepen bij dames
die met onzekere blikken zichzelf zagen weerspiegeld, passend een slecht-zittende
japon. Maar eens gebeurde het nog, bij toeval. Ze kwam naar beneden loopen; haar
fijne trekken hadden iets stars. Op dat oogenblik voelde ze iets onechts in haar leven,
dat ze zou willen bannen en toch ook behouden, met beide handen vasthouden, omdat
het een bescherming bood.
Nu sloeg ze het gordijn van de paskamer open; ze zag een vrouw met een kind
naast zich, een jongetje van een jaar of twee. De moeder liet het kind met haar
afhangende hand spelen; ze zat wat moe en zwaar op het ongemakkelijke,
nuffig-kleine stoeltje. Ina haalde allereerst een ruimen armstoel, werd bedankt met
een zoo lieven glimlach, dat ze ontroerde. Toen praatte ze - over de stof, die de ander
gekozen had, en het model, begon dan de maat te nemen. Het jongetje, dat haar zag
bukken, sprong plotseling tegen haar op, sloeg zijn armpjes stijf om haar nek. - Jij
bent ook lief, zei hij.
Even had ze haar handen op den grond gesteund, schrok bij de gedachte dat ze
tegen de zwangere vrouw zou hebben kunnen aanvallen, - dan richtte ze zich op, het
kind grijpend, dat ze wilde berispen. Maar in een flits denkend aan de moeder, zei
ze alleen: Jou kleine, lieve schavuit.
Het jongetje, met blinkend-lachende oogjes, bracht zijn gezicht heel dicht bij het
hare, maakte een ongearticuleerd geluidje, dat klonk als een liefkoozing.
- Bent u getrouwd? vroeg de moeder.
Ze zette het kind op den grond. - Neen, mevrouw.
- 't Is of u kinderen gewoon bent.
Ze antwoordde niet meer, maakte haar werk af.
Dien avond was er aldoor iets buiten de gewone sfeer, waarheen haar gedachten
trokken. Ze lag langen tijd achteloos in haar stoel, zonder boek of handwerk, voelde
bijna zich vereenzelvigd met haar uiterlijke verschijning. Maar later dacht ze aan
Maud en George Kelwin, en het kwam in haar op dat ze hen wat moest mijden, om
hen tot vriend te houden. Ze zou, als Maud weer haar noodigde, eenige malen groote
moeheid voorwenden, en dan alleen op haar kamer zitten, als nu, - en misschien
zichzelf dwaas vinden. Want waarom zou ze zich een klein genot ontzeggen, waarom
zich dingen inbeelden - ze ging niet verder. Maar juist zoo, daar zittend in volkomen
rust, voelend een stilstand in haar leven, was het als zag ze haar lot. Ze zou niet
trouwen; misschien eens worden begeerd, en eens nog zelf liefhebben, o ja, dat zeker!
maar trouwen? Ze schudde langzaam haar hoofd. Ik ben te bewust, dacht ze, ik weet
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dingen, die andere vrouwen van zichzelf niet weten. Ik heb een tocht over zee gemaakt
die me veel heeft geleerd. Daarna verloor ik Frans uit het oog - dat heeft zoo moeten
zijn. - Ze verwarde zich in gepeinzen.
Het gebeurde kort daarop dat Maud haar luchtig en toch zoo bijna dringend vroeg
te komen, dat ze al haar troebele gevoelens vergat. Ze kleedde zich dien avond
machinaal, keek in den spiegel diep aan haar beeld voorbij, prevelde iets, voelde
plotseling duidelijk den klop van haar hart.
De Kelwins zeiden haar dat ze dezer dagen hun koperen bruiloft stil hadden laten
voorbij gaan, want dat het meer leek alsof hun huwelijk pas begon: ze verwachtten
hun eerste kind. Ina keek hen beiden aan, zag geen verandering in George's
koel-scherpe oogen, maar strekte naar Maud haar armen uit, voor de eerste maal de
oudere vrouw omhelzend, half als een kind het zijn moeder doet, half als een jonge
minnaar zijn liefste.
Nu veranderde hun leven. Maud nam ontslag bij Marain; Ina solliciteerde naar de
betrekking van teekenaar in een veel grootere zaak van kleeding, sieraden,
gebruiksvoorwerpen. Het was George, die haar daartoe had aangezet, en door zijn
woorden alleen voelde ze zich verwonderlijk groeien. Het was of ze lang daarop
gewacht had, en nu naar alle kanten om zich heen greep, naar moeilijker werk, beter,
belangrijker. Waarom zou je niet meer kunnen? wel, je kunt alles. - Ze keek hem de
woorden van zijn mond, en meteen was het alsof ze ze zelf gesproken had. Ze
glimlachte vaag, streek langzaam over haar voorhoofd. Ja, waarom zou ze niet zelf
haar leven maken?
Ze werd aangenomen op proef. Onder het groote personeel waren de
werkzaamheden niet streng gescheiden; velen trachtten daardoor hun taak op anderen
af te schuiven. Ina begon met zich zoo goed mogelijk door alle opdrachten heen te
slaan. Ze kreeg half voltooide en verknoeide ontwerpen voor lampekappen,
theemutsen, tafelkleeden, bladleggers. Dikwijls wist ze er geen raad mee, vulde aan
zonder voldoening, zocht langen tijd, maakte eindelijk iets nieuws. Honderd maal
per dag werd ze gestoord, kreeg tegenstrijdige bevelen. Ze voelde zich zoo opgejaagd
en misbruikt, dat ze al gauw niets meer werken kon. Op nieuw vermeed ze de Kelwins.
Een bitterheid kwam in haar hart tegen Maud, die nu den heelen dag veilig mocht
thuis zijn, en langzaam groeide tot moeder. Rust en goede voeding voor de een, dacht
ze, en voor de ander de machtelooze janboel van ongeorganiseerd werk. Ze hield het
er zes weken vol, aldoor haar opstandigheid verbijtend, diende toen haar ontslag in.
Ze kreeg het, zonder dat iemand naar de reden van haar weggaan vroeg, hoewel haar
proeftijd nog niet om was.
Eenige dagen nam ze rust; ze kon niets bedenken dat ze liever wilde
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doen dan ongestoord op haar kamer zijn, veel slapen, en vergeten. Toen, op een laten
middag, ging ze naar Marain, vertelde er eerlijk haar wedervaren, zei met een
glimlach, dat ze er weer als verkoopster zou willen beginnen, b.v. in de afdeeling
handschoenen en parfumerieën. Men bood haar de betrekking van Mrs. Kelwin aan,
die nog niet was vervuld; haar plaats van coupeuse was door een ander ingenomen.
Ze stemde toe, voelde zich plotseling bij machte boven anderen te staan, hun werk
te regelen en scherp te controleeren. Toen ze weer buiten stond, dacht ze verbeten:
Ze zullen een kwaje aan me hebben; - en het kwam haar voor dat haar loop was
veranderd, of dat ze ouder was geworden.
Voor het kindje van Maud kocht ze een ragfijne doopjurk, liep langzaam naar het
bekende huis, dien vroeg-zomeravond, in lichten, aanwaaienden schemer. Ze voelde
zich oneindig opgelucht, en superieur aan de groote menschenmassa, die door de
straten krioelde. Wat haasten jullie je, dacht ze, is daar iets mee te winnen? red je
een verloren zaak ermee? Kijk, ik ben de eenige die geniet van het loopen, ik wil
iederen dag van mijn leven genieten. Dat komt jullie vreemd voor? Ze lachte. - Het
pakje woog zoo licht in haar hand, - ze zou ook iets zwaars kunnen dragen. Een kind?
zooals Maud? Och nee, nee, ze zou immers niet trouwen. Maar wel zou ze George
zeggen dat ze meer kon dan enkel japonnen knippen.
Wat was de hemel hoog en ijl vandaag. Ze wilde ook een andere kamer huren. Nu
lachte ze opnieuw, om het buitelen van haar gedachten. En even later stond haar
gezicht ernstig; - dezen avond zou ze niet vergeten. Ze dacht ook plotseling aan haar
vader. Ze zag zijn kleine en grauwe gezicht, maar in zijn oogen was iets, - iets als
een heel stille blijdschap, meer nog een dankbaarheid voor het leven, die zeker geen
God van hem zou eischen, - en daarom juist was het mooi. Vader, dacht ze, nu ga ik
je gauw opzoeken, je woont zoo dichtbij, maar altijd leek het ver. Ik kon niet bij je
komen, dat was geen onwil, mijn vlucht lag tusschen ons in als een star, dood lichaam,
waarlangs ik niet terug dorst.
Ze liep voort; de avondwind streek koel langs haar wangen. Als het een lange,
rechte weg was, dacht ze, van hier naar Holland, tusschen velden en bosschen, en
over een golvende hei, eindeloos, - dan zou ik dien nu beginnen te loopen. - Ze wist
dat ze moe zou worden, en zich te slapen leggen, ze verlangde zelfs, dat oogenblik,
naar den stuggen bodem, waartegen ze haar lichaam drukken zou. En dan na een
korten, droomenrijken slaap weer voort, eerlijk den afstand metend, stap voor stap.
Ze zou wel op bloote voeten gaan, een stok in haar hand.
- Nu lachte ze weer, zag de ontstoken lichten hel schijnen in het groeiend duister;
- de bleek-blauwe hemel week terug; - een ster flikkerde, klein en mat. Ze voelde
zich blij, en wist niet meer waarom.
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Ze trof de Kelwins nog aan het dessert. - In meer dan zes weken, begon George,
hebben we je niet gezien, en je bent mager geworden, en toch zie je er triomfantelijk
uit. Vertel eens.
Maar Ina legde hem het zwijgen op, vroeg eerst naar Maud, gaf haar geschenkje.
Maud dankte haar met een kus, en een glanzenden blik van haar oogen, en Ina keek
naar haar, en zag ook in haar herinnering de vrouw die ze de maat had genomen bij
Marain. Een vrouw die een kind draagt, heeft zoo een zuiveren glimlach, dacht ze.
Toen, nadat ze verteld had - George luisterde vol belangstelling - zaten ze bij het
open raam, keken naar de toppen van de huizen, met daarachter, diep en donkerblauw,
de zomerhemel. Hun denken dwaalde om de vrouw die moeder is, of het worden zal.
Ze spraken niet veel. Maud plooide en vouwde met rustelooze handen aan het fijne
kindergoed, Ina wist niet of ze praten zou van het kleine jongetje, dat plotseling
gezegd had: Jij bent ook lief. Toen vertelde George van een jonge vrouw, die
gestorven was, een nichtje van hem; hij was bij haar begrafenis geweest. Ze het een
meisje achter van twee jaar. - Later, zei hij, kunnen we het kind misschien bij ons in
huis nemen. - Het viel Ina op, dat Maud hier niet mee instemde. Zal je alleen je eigen
kind hefhebben, dacht ze, waarom? George, half tegen zichzelf, half tegen Ina, sprak
van de kleine stoet; de kist werd door het dorp gedragen naar het oude kerkhof, dat
als een zacht-glooiende heuvel was om de kerk heen. De dood leek daar liefelijk,
een eeuwig rusten, en toch niet vergeten zijn. Want de bloemen bloeiden er ieder
jaar opnieuw.... er waren veel rozen.
Maud's blik was in zichzelf gekeerd, Ina luisterde bekoord, en heel even droevig.
In de omlijsting van het raam stonden de sterren.
Avenda, een fijn blond kindje, zat op den grond, en keek naar haar makkertje met
eerbiedige schitteroogen. Achter Ina, in de open deur, was nog het dienstmeisje. Mevrouw is uit met mijnheer Holwood, juffrouw, - ik Iet op de kinderen, een uurtje,
- ze komen gauw terug.
- Ja, goed, ik zal wachten, zei ze werktuigelijk. Het vreemde kindje had zich naar
haar omgewend, gaf vrijmoedig, en toch heel even bevangen, een hand.
- Dag, hoe heet je?
- Lilly Holwood, ik speel met Venda.
- Zoo, prettig. Even zag ze een rond gezichtje met groote, bruine oogen, toen moest
ze zich bukken naar Venda, die naderbij gekomen was.
- Zoentje geven, tant' Ina, en Ina voelde een vochtig mondje op haar wang.
Hoewel de ontmoeting met Avenda haar altijd weer ontroerde - het
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stemmetje ook, en het zien van het teer-rechte lijfje - werd ze ditmaal toch door het
oudere kind meer geboeid. Het had de natuurlijke en speelsche dartelheid van een
jong dier, en een open, helderen blik. Eenmaal stond ze van opwinding te trappelen,
hield plotseling stil en keek naar Ina, als vroeg ze: word jij gauw kwaad om een
beetje leven? En toen die vreemde dame glimlachte, kwam er over haar kijkend
gezichtje zoo'n lieve glans, dat Ina duidelijk een blijdschap in zich voelde. Ze strekte
haar hand uit, wilde zeggen: kom eens hier, maar bedwong zich nog bijtijds.
Wat later kwam Maud met haar gast terug.
Ina dacht dien eersten avond aan Jack Holwood, vluchtig, en toch bij oogenblikken
met een diepen stilstand op deze vraag: Als hij me tot vrouw zou willen? - Er was
een zachtheid geweest in hun ontmoeting - Lilly kroop tusschen hen in toen ze elkaar
een hand gaven - en ze glimlachten naar elkaar, zooals volwassen menschen doen,
om de lieve houdingloosheid van een kind. Ina dacht ook aan zijn gezicht; hij had
diep-liggende, blauwe oogen en een vierkant voorhoofd; zijn mond was smal en
recht. Hij is een goed mensch, zei ze half-luid, jongensachtig, maar van een
natuurlijke, bijna intuïtieve levenswijsheid.
Ze hadden voor elkaar niets dat afstootte. Hij vond haar gezicht intelligent en
gevoelig; later, toen hij het goed had leeren kennen, ging hij er ook de schoonheid
van zien. Haar houding was even beheerscht en even natuurlijk als de zijne. - Zijn
vrouw, die hij had lief gehad, was ziekelijk geweest en zeer nerveus. Hij had haar
betreurd, maar na korten tijd ‘miste hij haar niet pijnlijk meer. En nu voelde hij in
zich een drang tot bijna algeheel en hoog bewonderen, zooals hij dien sinds zijn
jongelingstijd niet meer had gekend. Hij dacht aan zijn moeder, die hij had vereerd
en gevreesd, - maar als Ina in zijn nabijheid was, als hij haar stem hoorde, wist hij
ook, terwijl hij haar bewonderde, dat ze zijn gelijke was.
Op een avond kwam hij haar bezoeken. Hij bracht witte narcissen voor haar mee,
zei haar: Hollandsche bloemen, en ze lijken op u. Haar glimlach en woord van dank
waren haar toestemming, nog voor hij de groote vraag gedaan had. Zijn talmen, nu
ze tegenover elkaar zaten, leek rustig en bijna berekend, maar soms zag Ina even een
nerveus samenknijpen van zijn handen. Bij 't weggaan eerst - ze stonden dicht bijeen
- hun donker-ernstige oogen waren op gelijke hoogte, - vroeg hij haar. Voor ze
antwoordde, ging ze met afgewend hoofd terug zitten in haar stoel. Ze wist plotseling
dat haar tegenwoordige leven alles was, het eenige wat ze had, en dat het zoo was
geweest sinds jaren. Het maakte haar droevig - geen verleden meer dat kleur en lijn
aan gaf, of dat haar bond; - ze leek een toevallig-levende mensch. Ze woonde in een
vreemd
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land, maar dat voelde ze gewoonlijk niet meer, en ze zou met een Engelschman
trouwen. Een oogenblik leefde ze diep terug in haar jeugd, ze zag zich in de huiskamer
met Greet, haar zuster; er waren rumoerige twistwoorden gevallen, en haar hart deed
pijn. Nu zag ze Jacques, ze wist niet wanneer hij was binnen gekomen. - Het ging
zoo vlug weer voorbij, dat ze met haar oogen knipte en zich verwonderde over een
traan.
De ander was achter haar. - Ina! Door zijn stem in dat enkele woord, kende ze
weer haar leven; - het leek nu dieper ook, minder zwevend en ijl. Ze keek hem aan,
wilde iets zeggen over het kind, waarvoor ze een goede moeder zou zijn, maar kon
niet. Zoo bleef het nog even stil tusschen hen.
Dan vroeg hij: Is het moeilijk te weten?
Ze schudde haar hoofd. - Ik wil graag je vrouw worden, - en luisterde naar die
enkele woorden, die voor haar nog lang bleven naklinken.
Hij kuste haar niet, vroeg eenvoudig of hij nog een half uurtje blijven mocht en
begon haar van zijn uiterlijke omstandigheden te vertellen. Hij woonde in Kent, en
was eigenaar van een conserven-fabriek. Aan den achterkant grensde het woonhuis
aan de fabrieksgebouwen. Vóór was een kleine rozenhof, omsloten door de
boomgaarden en moestuinen. Het landschap was mooi, waterrijk en frisch groen, hij hield ervan. Een klein dorp lag op een kwartier afstands van zijn bezitting, - het
had een oude kerk en veel hooge linden. Hij hoopte dat ze er zich zou thuisvoelen,
met hem en het kind, - mocht hij zichzelf het eerst noemen?
Ze bloosde even, omdat ze eerlijk wilde zijn, maar werd door zijn eenvoud bekoord.
- Het kind heb ik het eerst gezien, zei ze, en het eerst liefgehad.
Hij keek haar afwachtend aan. Ja?
- En nu, ik ben blij dat ik er voor zal mogen zorgen. En een eigen huis te hebben,
daarop heb ik nauwelijks gehoopt. Ik heb altijd in steden gewoond; - je biedt me veel
dat nieuw voor me is, en - ze boog even haar hoofd - en dat me gelukkig zal maken.
Hij glimlachte blij, vergat zijn verwachting.
Bij het weggaan drukte hij haar handen, maakte een afspraak voor den volgenden
dag.
Toen ze alleen was, stond ze stil in haar kamer; de klop van haar hart voelde ze
weer in volle scheuten. Er was iets in haar nuchtere, starre leven gekomen, een droom.
Of was juist haar leven ijl geweest, onvatbaar, en kreeg het nu duidelijker vorm? Ze
wist het niet; - ze had gedacht alleen te zullen blijven, maar dezen man moest ze
aannemen, er was geen anderen weg geweest. Vreemd, het was soms of je geleid
werd; later kon je vragen: Waarom? op het oogenblik zelf was je blind-gehoor-
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zaam. Zoo voer ze eens met Frans in zijn kleine boot over zee, - maar het was toch
stellig niet Frans, die haar leidde?
Ze kleedde zich langzaam uit, ging in haar bed liggen. In haar doen voelde ze iets
opzettehjks, want ze wist dat ze niet gauw zou kunnen slapen. Haar oogen hield ze
open naar het verleden - ze zag haar vader en moeder, en haar eigen leven, diep
geworteld. Op het laatst wilde ze denken aan den kleinen rozenhof voor het huis
waar ze zou wonen, maar ze kon er zich geen duidelijk beeld van maken. Haar hart
klopte nog voelbaar, het scheen niet te kunnen bedaren. Had ze dezen man werkelijk
lief? ze moest zijn naam leeren zeggen, niet aan hem blijven denken als: deze man,
want hij zou een deel van haar leven worden. - Haar leven, dat zijn eigen loop ging,
en dat ze eerst zou kennen, als het voorbij was.

Zesde hoofdstuk.
De morgen was koel en blinkend; - er woei spelend een hooge wind. De bleeke rozen
bij de veranda praalden nog met groote dauwdroppels. In de kamer was het licht vol
en gelijkelijk verdeeld. Ina stond bij de ontbijttafel, verzette een kopje en aarzelde
even. Zou ze Lilly al roepen? Het kind dartelde om het huis met haar springtouw;
en Jack had ze met groote stappen en een bezig gezicht door den nieuwen aanplant
zien gaan, vlak achter hem een klungeligen tuinjongen, die den zwaai van zijn armen
niet bedwingen kon. Jack was dus blijkbaar geroepen; voor een nieuwe rupsen plaag
in de frambozenstruiken? We leven hier als in het oude Egypte, dacht ze een
oogenblik. Nu trad ze in de open deuren, keek omhoog, de hemel leek schoon
gewasschen.
- Lilly, heb je de post gezien? neen, hè, het is nog vroeg?
Het kind antwoordde niet, ging voort met het zwiepend boogslingeren van haar
touw. Dan, in hooge sprongen na elkaar - wat was haar slanke lijfje veerkrachtig keek ze over de haag heen. - Hij komt! riep ze.
Ina zag hem nu ook; de man ging, als gewoonlijk, het huis voorbij, bracht alle
brieven op het kantoor van de fabriek. Nu kon, na eenige oogenblikken, de jongste
klerk terug komen met particuliere brieven voor haar, - maar er was zoo zelden iets.
Ze ging wat verder den tuin in, keek naar de rozen. In haar was een stilte van aandacht
en diep beschouwen, die ze soms plotseling voelde als een bedwongen trillen van
verwachting. Maar nu nog bleef haar blik ongebroken op de dingen rondom. Er waren
veel rozen, groot en spits in knop, en dicht voor het ontbladeren weelderig, bijna
bol-rond. Er woei een fijne geur om haar hoofd; soms sloot ze even haar oogen om
den wind en de koelte te proeven - haar lippen weken vaneen. Ze was volkomen
eenzaam nu en genoot daarvan;
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het huis en de fabriek voelde ze niet vlak achter zich, maar ze stond stil in een wereld
waar het zomer was en vol insecten-getril om zware bloemen. Ik wil het schoone
oogenblik, dacht ze, maar toch ook altijd weer het uitvloeien daarvan over den tijd
- waarom?
Toen ze de ontbijtkamer weer binnen kwam lag er een brief op de tafel. Ze greep
ernaar. - Uit Rotterdam, zei ze luid.
Lilly vroeg: Mag ik gaan eten? en ze schepte het kind een bord met havermout
op, gaf haar de warme melk. Daarna scheurde ze het couvert open en las. Het was
een brief van Greet; ze had zich verloofd, zou in het najaar gaan trouwen. - Jij bent
nu sinds vier jaar getrouwd, het werd wel mijn beurt, hè? en mijn tijd ook, ik ben nu
drie en dertig. - Ina las langzaam, maar de brief was plotseling uit. Hm, niet veel
bijzonders, dacht ze een oogenblik; over Greet's waarschijnlijke verloving had haar
moeder al geschreven. Maar toen ze opkeek naar Lilly, glimlachte ze. - Hoor eens,
in October gaat tante Margaret trouwen, misschien neem ik jou dan mee naar Holland.
- O ja? mag ik dan vrij van kostschool?
Ina sloeg met den brief op tafel - Wie praat er nu over kostschool, vroeg ze vluchtig,
maar ze wist dat het kind er al meer over begonnen was. Na dien zomer kon ze op
het dorp niet verder leeren, en de Engelschen dwepen met kostscholen, dacht ze.
- Ik moet toch wel, zei Lilly, schouderophalend.
- Moeten - en Venda dan, dacht je dat die ook ging?
- De Kelwins wonen in Londen, - en misschien heeft oom George geen geld genoeg.
- Ah, is het iets voor rijke meisjes? en dacht je dat het prettig was?
- Natuurlijk is het prettig.
Nu schamplachte ze, om zichzelf; - het drong tot haar door, dat ze bijna op een
kijftoon sprak tegen het kind. Ze tuurde op den poststempel: Rotterdam. Die naam
had een klank uit het echte, rauwe leven, het leven dat zwaar en dof en donker was
geweest. Daarbij vergeleken waren nu haar dagen zoo vlinderlicht en onbeduidend,
- ze gingen voorbij zonder een spoor achter te laten. En kon dit maar altijd zoo duren?
Haar leven leek een idylle; ze woonde in het bloeiende hart van Engeland, ze kende
geen geldzorgen, ze hield van Jack en Lilly. En dan, plotseling, kon ze het gevoel
hebben, dat ze toch voor dat leven al haar krachten noodig had. Zooals nu, - wat
verraadde dit gesprekje met Lilly? Ze beheerschte zich niet tegenover een kind van
tien jaar.
- Afgezien van de school, zei ze, zou je het niet leuk vinden met mij naar Holland
te gaan?
- En vader dan? vroeg het kind.
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- O, ik weet niet of die weg zal kunnen, maar ja, misschien gaan we met zijn drieën.
- We moeten doen wat vader wil.
- Zeker, zei ze hoog.
Nu maande ze Lilly tot spoed, kuste haar, wuifde nog met haar hand.
Wat later ging ze buiten zitten met een breiwerk; de witte kluwen draaide langzaam
om en om in haar schoot. Telkens dacht ze: Ik moet toch eens wat anders doen, en
dan begon ze weer aan een nieuwe pen. De tijd vervloeide; ze keek vaak op naar de
rozen bij de veranda, die bezig waren wijd open te gaan. Iets looms was er in haar
denken, dat ze niet op kon heffen. Soms zag ze Greet en haar moeder; hun gezichten
waren op elkaar gelijkend door eenzelfde uitdrukking van gulzig het leven vast
grijpen. Ze dacht of zij dit ooit gedaan had, vroeger, in haar jeugd? Maar voor ze een
antwoord wist, zonk haar denken weer terug, en was er alleen het bewegen van haar
handen.
Tegen den middag kwam Jack bij haar; hij had altijd nog zijn bezige gezicht.
- Wel, hoe staat het leven?
Nu glimlachte hij naar haar. - Vrouw, zei hij liefkoozend.
- Is er iets? Je werd geroepen en bent niet terug gekomen.
- Niets bijzonders, - en hier?
- O, Lilly praat over kostschool - ik haat dat woord. En mijn zuster Greet gaat
trouwen.
- Ah, heeft ze zich verloofd. En wanneer, het huwelijk?
- In October. Zou jij kans zien je vrij te maken? Ik dacht erover ook Lilly mee te
nemen.
- Lilly. Is ze niet te jong voor zulke dingen?
Hij negeert de schoolkwestie, dacht ze, maar hij heeft gelijk, zoo'n jong kind op
een bruiloft, temidden van groote menschen.... Ze praatten wat voort over het geval,
eensgezind nu aldoor elkaars woorden opvangend, - en spraken af, dat ze samen naar
Holland zouden gaan.
- Als voor ons eigen huwelijk, zei hij, en legde zijn arm om haar schouders.
Vier jaar geleden had hij haar voorgesteld in Rotterdam te trouwen, de stad waar
zij geboren was, - maar ze had niet gewild. Ze zei: We zullen toch altijd in Engeland
wonen, en bovendien, - ik ben nu al haast een Engelsche vrouw.
Onder zijn aanraking bleven haar oogen rustig; ze stond naast hem en weerde hem
niet; - ze waren even groot. Het huwelijk beteekent: den ander verdragen, dacht ze
in een flits, maar meteen ook wendde ze haar gezicht naar hem toe, zag zijn oogen,
helder en sterk kijkend naar haar. Zoo vindt hij me goed, dacht ze, zoo kalm
overgegeven aan het
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oogenblik, en zonder veel vragen naar de toekomst. Ze glimlachte. Zeg, Jack, - maar
ze had geen woorden voor hem, en hij, zonder verwondering, liet haar los.
Maar dien middag, toen ze alleen was, moest ze er weer aan denken. Hij houdt
van mijn uiterlijke verschijning, zei ze zichzelf, hij heeft altijd een vrouw willen
hebben als ik. Mijn manieren ook, en mijn gebaren. Ik ben heel ingetogen geworden;
misschien heb ik me onbewust geschikt naar den smaak van Engelsche mannen.
Slank en blond moest ik zijn, en een mager, weinig vleeschelijk gezicht hebben. Mijn
wenkbrauwen zijn juist goed van teekening: duidelijk, maar niet te zwaar. Mijn oogen
zijn soms groen, en soms goud-achtig, een beetje mysterieus, maar niet te erg. En of
ik lief heb - och, of ik lief heb, wie zou daarnaar vragen? Ik heb me aangepast, dat
is meer. De Ina, die ik in aanleg ben, heeft Jack nooit gezien; hij kent alleen de Ina
die ik ben geworden, door al dat regelmatige, harde werken, en de Londensche mist
en.... misschien nog door enkele andere dingen. - Ze wist wel dat ze niet praten kon
over haar alleen-uiterlijke verschijning, dat achter iederen trek en ieder gebaar het
innerlijk bewoog. Ook was haar verhouding tot Jack niet enkel een dulden; - of moest
ze zeggen: haar dulden was liefdevol?
Dien avond kwam het gesprek met Lilly in haar herinnering terug. Ze liep zwijgend
achter Jack door de tuinen; - het kon lijken of ze met dezelfde aandacht als hij naar
de in rijen geplante struiken en boompjes keek. Hij nam soms een bijna rijpe vrucht
in zijn hand, plukte aan een dorrend blad. Dan stond ze stil, als had zijzelf haar hand
keurend uitgestoken. Als het kind van ons zou weggaan, dacht ze, en ik bleef alleen
met Jack, dan zou het net een gewoon huwelijk tusschen ons zijn, een man en een
vrouw, die elkander begeerd hebben. Hij werkt om zijn dagen te vullen, en om mij
alles te kunnen geven wat ik verlang; - en ik leef voor hem, - het is niet oneervol
voor een vrouw, dit te doen. En o, ik mag nog mijn liefhebberijen najagen; - ik
ontwerp meubelen en kleeren, ik geef zelfs een knipcursus aan de meisjes van het
dorp. Als het moest, zou ik er mijn eigen brood mee kunnen verdienen, - maar dat
is overbodig geworden.
De duisternis daalde langzaam uit den wijden hemel; voor haar voet werd het
zanderig pad fluweel-grijs en effen; - het jonge groen rondom vergrauwde. Een ster
pinkte, nauw zichtbaar, in het uitspansel, dat weer scheen op te lichten, nu ze ernaar
keek. Dan was ze door een enkelen haastigen tred naast hem en nam zijn arm.
- Jack, zou Lilly niet bij ons kunnen blijven? ik wilde haar zoo graag houden.
- Wat bedoel je?
- Ze denkt dat ze naar kostschool gaat.
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- En jij haat dat woord.
- Ja, waarom moet me alles worden afgenomen? ik bedoel: alle zorg en
verantwoordelijkheid? En ik zou haar zelf kunnen leeren: Fransch, bijvoorbeeld,
teekenen en handwerken. En voor de andere vakken zou ik goede boeken willen
nemen.
- Maar ze blijft dan alleen, ze heeft geen makkertjes.
- Ja, vind je dat erg? En wat mij aangaat, mag ze met de kinderen van het dorp
spelen.
Hij antwoordde niet dadelijk; dan zei hij: We zouden haar in de vacanties thuis
hebben, in alle jaargetijden, 's zomers het langst, en w i j vieren het Kerstfeest met
haar, en we schrijven haar brieven. Het is niet dat ze geen tehuis meer zou hebben,
maar ze groeit op met kinderen van haar leeftijd.
- En h o e groeit ze op?
- Volgens haar aanleg, en verder: zoo goed mogelijk.
- Hm, beter, dan wanneer ze bij mij bleef? gestuurd naar leeraressen, van wie we
niets weten, ze zijn misschien dom of onverschillig, ze moeten er hun brood mee
verdienen.
- Met die domheid?
Ze haalde haar schouders op. - Och ja. En voelde dat ze te ver ging, zonder zichzelf
te kunnen stuiten. - En dan een willekeurig zoodje kinderen, ‘van haar leeftijd’, dat
moet het eenige groote voordeel zijn.
Hij keek naar haar gezicht, zag er een booze vastberadenheid in, die haar trekken
hard maakte.
Andere ouders, zei hij mild, vertrouwen voor den omgang met hun dochtertjes op
o n s meiske.
Nu zweeg ze een oogenblik, schoof haar arm hooger door den zijnen. - Andere
ouders vertrouwen op onze Lilly, en: Wij vieren zelf het Kerstfeest met haar, die
beide argumenten zou ze niet vergeten, daaraan ook verloor ze haar pleit. Hardop
zei ze: Ik weet wel dat ik het verlies, hoor; we moeten dan maar een goede school
zoeken; - het kind zal blij zijn.
- Had je haar al iets gezegd?
- Vanmorgen, een enkel woord. - Ze voelde dat ze alles moest terugnemen, en was
ertoe bereid.
- Je houdt van het kind, zei hij ernstig.
Ze keek omhoog, er waren meer sterren gekomen, die tintelden zwak aan den nu
bijna lichtloozen hemel.
Zwijgend gingen ze terug naar huis. Hij nam nog een krant en zij maakte een
sandwich voor hem. Hij leefde bijna als een landman, dezen zomertijd: naar bed met
de zon, en heel vroeg op. Nu was ze ook weer de tevreden, rustige Ina die hij kende.
Ons leven is als een idylle, dacht ze, maar een idylle wordt gauw banaal, en er is iets
in, dat nog juist de banaliteit
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bant - ik weet niet wat. Misschien houd ik niet van de manier waarop hij mij lief
heeft. Ik heb hem de Ina laten zien, die ik in aanleg ben: wild en scherp; - hij is er
niet van geschrokken, - hij ging er zoo luchtig over heen, vond het weinig belangrijk.
Misschien is hij de wijste van ons tweeën. Ze zuchtte. Plotseling dacht ze aan de
woorden van Gretchen: O, könt' ich ihn küsen, so wie ich wollf', an seinen Küsen
vergehen sollt'. Even drukte ze haar armen stijf tegen haar lichaam. Het gebeurde
niet dikwijls, dat ze zich Duitsche woorden herinnerde, - en wat moest ze ermee? ze
kon ze hem niet zeggen. Nu sloot ze haar oogen voor de aandringende tranen. Ze
bleef met hem alleen, goed, ze had hem trouw beloofd. Er zou geen andere man zijn
in haar leven, - Frans had ze lang geleden verloren. - Frans, - waarom dacht ze aan
h e m ? Eens had hij haar blooten arm aangeraakt, - en toen was ze van hem
weggegaan. - Ze keek op, zag Jack verdiept in zijn krant, wist niet meer waaraan ze
wilde denken. Maar deze woorden kwamen in haar hoofd: Kan ons leven zóó worden,
dat we het zelf nauwelijks meer herkennen?
Het was Augustus, de zomer raakte over zijn volheid heen. Het meeste bladergroen
werd donker, stug en dof; hier en daar viel een rottend blad omlaag. Maar de rozen
bloeiden en geurden met steeds nieuwe kracht. Lilly en Venda verzamelden de kleine,
komvormige blaadjes, die ze onder de struiken vonden; ze waren donker en zacht
als vogelveertjes. Venda was nu acht jaar, een slank, blond kind, met diep-liggende,
felblauwe oogen.
Dien morgen zaten ze op de veranda-treden en schudden hun fleschjes met
rozenwater.
- We zijn hier pas een week, zei Venda, het lijkt heel lang, want we doen iederen
dag hetzelfde.
De ander keek haar even aan met een misprijzenden blik. - Als je het soms niet
prettig vindt, begon ze.
- Ik vind het heerlijk, ik zou altijd willen blijven, - maar natuurlijk zou ik dan naar
school moeten.
Lilly trok haar knieën op, sloeg er haar handen omheen; de kostbare flesch lag
diep in haar schoot. - Jij bent pas acht, zei ze nadrukkelijk, je zoudt nog naar de
dorpsschool kunnen. Ik niet meer; moeder wilde me thuis houden, stel je voor.
- Tant' Ina is niet je heusche moeder, hè?
Lilly schudde haar hoofd. - Neen; ik weet niet meer waar ze vandaan gekomen is.
Ik noem haar moeder, omdat.... Er was een bijna harde uitdrukking van nadenken in
haar gezichtje.
- Ja, zei de ander.
Op de tuinbank, achter het grootste rozenperk, zaten Maud en George.
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Maud was dikker geworden, en doordat ze niet groot was, en tenger gebouwd, had
ze iets propperigs. Haar gezicht was smal en fijn gebleven, maar om den mond lag
een slappe, ouwelijke trek. Ze hadden nog niet veel gepraat dien morgen, hoewel
George telkens eens een opmerking maakte, als: rozen zijn altijd mooi, - de herfst is
niet ver meer af, - dingen, waarop zij niet inging. Ze kreeg de overtuiging, dat hij
een werkelijk gesprek vermeed, en bracht dit in verband met den vorigen avond. Hij
was toen lang met Ina uitgebleven, ze liepen door de tuinen, en het regende gestaag.
Maud was 48 jaar, en ze wist dat ze ernaar uitzag. Ze wist ook dat een man als George
geen leeftijd had, en hij zich zekerder ging voelen, naarmate hij ouder werd.
- Lilly gaat naar Brookfield, zei hij, heb je het gehoord?
- Ja, en Ina was er tegen. Dat weet ik niet van haarzelf, maar van het kind. - Haar
toon klonk streng. Plotseling veranderde ze dien, zoodat hij nu ijl werd en zwevend.
- Ik voel toch telkens weer dat ze een vreemdelinge is, ik stuit op iets....
- Hoezoo? vroeg hij.
- Sinds lang kom ik niet meer verder met haar; geeft ze zich ooit, is ze ooit echt
vertrouwelijk?
- Ben jij het ooit? zei hij haastig. 't Was of hij haar vlietende woorden vast greep.
- Met Ina, van wie je zooveel hield? of bijvoorbeeld met mij? Hij verschoof wat op
de bank, als ging hij opnieuw zitten, sprak dan langzaam, zijn woorden keurend: In
't algemeen geloof ik, dat de Engelsche vrouw niet vertrouwelijk is. Misschien alleen
met haar minnaar, als ze dien heeft.
- George! Ze haalde haar schouders op. - Nou ja, je wilt grappig zijn.
Ina zag hen van haar kamer uit. Zoo nu en dan hoorde ze ook de stemmen van de
meisjes. Ze had het druk met het in orde brengen van Lilly's kleeren. Ik geloof al
zijn leven, dacht ze, dat Maud haar man kapittelt; waarom moet hij ook 's avonds
met mij in den regen loopen? Hadden we naar het avondrood kunnen kijken, dan
was er niets gebeurd, - maar zoodra je wat gaat trotseeren.... Ze lachte. - Even later
zag ze Jack bij hen staan, en ze bracht koffie met Deventer koek. Ze hoorde Maud
zeggen: De vogels twetteren nog maar, zingen niet meer, - en George: de menschen
ook, als ze ouder worden. In een flits dacht ze, dat Maud op een dikke musch geleek,
de volte van de borst zoo opdringend tegen het teere keeltje, - dan werd ook het
zingen moeilijk. Toen ze George zijn koffie reikte, was er een blik van
verstandhouding tusschen hen, als had hij heimelijk om haar grapje gegnuifd.
- Het is jammer, zei Maud, dat Jack het zoo druk heeft, ik heb het gevoel dat we
hem tot last zijn.
Jack protesteerde.
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Ina stond wat terzijde en zag het aan. Het komt door den regen, dacht ze, en dan zijn
we beiden vrouwen, zij jaloersch, en ik behaagziek. Maar zoodra Jack zich naar haar
wendde om hulp, viel ze hem bij, voelde ook spontaan haar oude genegenheud voor
Maud.
Dien middag liepen de vrouwen slenterend door het dorp, gearmd, en met even
gebogen hoofden. De oude kerk was met klimop begroeid, en het kerkhof had een
muur van hooge eiken.
- Je moet het ons vergeven, als we een beetje afgetrokken zijn; - dat Lilly weggaat,
drukt ons, al willen we het elkaar niet zeggen. Vind je het dorp niet mooi? die kleine
huisjes in een kring, en daar rondom heen de wijde velden. Ik woon hier zoo graag,
en toch kan ik jou benijden: In de groote stad hoef je Venda niet af te staan.
Maud knikte. Ze dacht aan het meisje dat bij Marain was gekomen, zoo jong en
zoo wilskrachtig, en dat ze dikwijls benijd had....
- We denken vaak dat een ander het beter heeft dan wij, maar wat weten we....
- Och ja.
Ze tuurden voor zich uit, hun gedachten werden loom en vaag.
De hooge boomkruinen stonden roerloos in de zilvernevelige lucht.
Ze wachtte op Jack in de gesloten kamer. Soms klopte haar hart, alsof haar bruidegom
komen moest, en ze dacht aan oude verhalen, waarin de jongeling een monster dooden
moet, voor hij de jonkvrouw krijgt. Dan glimlachte ze een beetje ongewis. - Vreemd,
zei ze zichzelf, dat ik aldoor het gevoel houd, alsof we ons van het kind gaan ontdoen.
Het lijkt ook op Kleinduimpje, want Lilly zal den weg niet terugvinden, alleen. Ze
stond op en keek naar buiten; - er viel wat regen, onhoorbaar. Jack reed nooit snel,
en misschien zou hij nu heel langzaam gaan. Als hij alleen aan het stuur zat, niemand
hem afleidde, dan kreeg hij soms angst voor ongelukken. Ze vond het dwaas, dat hij
het kind met den auto had willen brengen, 100 K.M., en dien langen weg weer terug,
den zelfden dag, in het donker, - maar ze had hem niet weerhouden. Ze hoopte dat
geen van de tuinjongens het hek van den inrit gesloten had; - hoe gemakkelijk kon
een van hen het achter zich hebben dicht gegooid. 't Was lang geleden, dat ze de fluit
van de fabriek hoorde; was ze sindsdien buiten geweest? regende het in den vroegen
avond al? Ze liep terug naar de tafel, las staande een enkelen regel uit haar boek. Maar Jack doofde de groote lichten, als hij het dorp door was, - en dan zou hij tegen
het hek kunnen botsen. - Nu was ze in de hal, sloeg een shawl om. Buiten was de
grond week en kil. Het hek zal wel open zijn, dacht ze, maar ik kan me toch
overtuigen, en ze citeerde een zinnetje van Bennett: It's always safe to be on the safe
side. - Ja, kijk, de beide helften weken
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ver terug, de weg was vrij. Toch, terwijl ze daar stond in den duisteren wind, was
het haar of hij onmogelijk meer zou kunnen terugkomen. Ze draaide zich om, het
lamplicht, door een spleet van de gordijnen, keek haar aan. Zoo stond ze tusschen
de veiligheid van haar huis, en het onbekende waaien van den nacht. - Ben ik dan
bang voor Jack? prevelde ze. - De wind suisde leeg aan haar voorbij, de
fabrieksschoorsteenen waren grauw en dreigend in het donker van den hemel.
Toen ze weer in de kamer was, werd ze rustiger. Hij zal moe zijn, als hij thuis
komt, dacht ze; dan wil hij mij vinden zoo gereed als zijn leunstoel, en bijna even
zwijgend. - Waarom zou ik bang zijn? Nu Lilly weg is, wordt hij mijn kind, en een
moeder is altijd bereid. - Even bedekte ze haar gezicht met haar handen, - ze voelde
zich oud geworden. Geen geluid drong tot haar door, alleen het zachte tikken van de
gangklok. Ze verwachtte hem, - hij zou zeker komen.
Ze was hem in de hal tegemoet gegaan; - hij zag er niet alleen vermoeid uit, zijn
gezicht was een beetje vertrokken.
- Kom gauw binnen, heb je aldoor regen gehad?
- Ik weet niet, zei hij.
Ze sloot de deur achter hem, ging dan naar hem toe voor een kus.
- Mijn vrouw.
Ze stond op haar teenen, zei glimlachend: Vandaag ben ik grooter dan jij. Met
haar eene hand streelde ze zijn haar.
Na een oogenblik begon hij te vertellen. De school was hem niet meegevallen, de plaats niet, en het huis, - het was alles een klein beetje minder dan hij zich had
voorgesteld.
- Maar Jack.
- Wacht even, zei hij. Ook het kind had dien zelfden indruk; eenige keeren heeft
ze gezegd: Het is alles anders, vader.
- Ze heeft toch niet gehuild?
Hij wendde zijn gezicht af als een schuldige. - Ja, een oogenblik, toen ik weg ging.
- En wachtte je toen?
- De directrice beduidde me, dat ik beter deed te gaan; er drongen ook andere
meisjes om haar heen, die haar troostten.
- Hoe was die directrice?
- Heel goed, beschaafd en lief, een mooie, grijze vrouw. - Hij praatte voort, zei
haar hoe de ligging van het huis was, en den tuin.
- Zal ze gauw schrijven?
- Ja, morgen; - ik denk dat ze zich dan al heeft aangepast.
Ina glimlachte bijna onmerkbaar. Dan zag ze dat de vreemde trek nog in zijn
gezicht was gebleven. Ze vroeg voorzichtig verder, ook over
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zijn tocht; was de heenreis mooi geweest? Hij antwoordde op alles, maar toen ze
niets meer wist te vragen, zweeg hij. Zou hij me nu verwijten, dacht ze, dat ik mijn
wil niet heb doorgezet? - Als jij het zoo zuiver voelde, waarom sprak je dan je veto
niet uit? - Het kind was bedroefd, toen ik wegging, het schreide. - 't Was haar of ze
in Lilly's groote oogen de tranen zag.
Ze zei: Het was moeilijk voor je haar achter te laten. Heb je geaarzeld?
En nu sprak hij het dan eindelijk uit, ze hoorde het aan zijn stem.
- Ik verwijt mezelf, dat ik het kind niet naar die andere school gebracht heb, je
weet wel, in Hilling, daar zou ze niet teleurgesteld zijn geweest.
- Maar Jack, dat was die dure school, waarvan je zelf zei....
- Ja, ik weet het wel, maar ik had dat offer toch graag gebracht. Het huis is een
gerestaureerd kasteel, er zijn eigen hockeyvelden.... Ze liet hem uitpraten. Hij verwijt
mij niets, dacht ze, alleen zichzelf, omdat hij geen dwaasheden deed voor zijn eenige
dochter; - hij begrijpt niet hoe groot het offer is, dat hij heeft gebracht.
Toen zei ze hem voorzichtig haar meening. - Een oud kasteel, een school voor
adelijke meisjes, en dan Lilly Holwood, van de conservenfabriek....
Ze droomde dien nacht van haar ouderlijk huis; ze was in de voorkamer, waar ze
haar klanten ontving. Lilly kwam binnen, en vroeg haar om een nieuwe jurk. Toen,
plotseling, herkende ze het kind niet meer, het leek een Zigeunermeisje in lompen,
dat haar hand ophield. En snel vloeiden de droombeelden in elkaar; er was een stem,
die zei: Ik verwijt jou niets; en toen liep ze in den regen langs het strand met George
Kelwin. De wind bulderde en trok haar in zee.
Met een schok werd ze wakker. Het was donker, ze hoorde een boom ruischen.
Als het kind maar slaapt, dacht ze, en wendde zich zuchtend om.
(Wordt vervolgd).
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Leven,
door P. Otten.
Wat was de lang geleden, donkre tocht
Door de eindelooze, grijze schemering,
Waaruit mijn dof, slaapdronken hart geen ding,
Geen naam bewaren mocht?
En wat dit leven in het gele licht?....
Daar ging een venster open en ik zag
De ruimte voor mij uitgebreid - de dag
Bescheen mijn handen en gezicht.
De vlakke wereld was vol groen gewas:
Zonnige boomen negen waaiend loover,
En altijd dreven nieuwe wolken over,
En dieren liepen in het gras.
En vele menschen gingen langs mij heen,
Eenzelvig enklen, vreemd en angstig, maar
De meesten druk en pratend met elkaar.
Zij hoorden de eigen stem alleen.
Eén vrouw nochtans.... Zij droeg haar eenzaam part
Aan leed in donkere oogen - en ik nam
Haar hand in mijne, als zij naderkwam.
Zij woonde voortaan in mijn hart....
En dan het diepe wonder van een kind,
Het argelooze.... O het zoet gerucht
Van 't kleine blijde mondje, dat niets ducht
In 't zwellend ruischen van den avondwind....
........................................
Tot eens een stille, onzichtbre hand het raam
Zal blinden, en weer grijs en eindeloos
De reis begint - Blijft van deez lichte poos
Mij niets bewaard, geen ding, geen naam?
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Vrij
door P. Roosenburg.
LIEVE Marie,
Vanmorgen is Jacqueline begraven. Het geeft een onwennige leegte in huis, waar
de stilte hoorbaar is. En daarvan wil ik nu profiteeren om voor den eersten en eenigen
keer van mijn leven de waarheid, de heele waarheid te zeggen. Je moet ervoor zorgen,
dat deze brief niet tijdens of na je leven in andere handen valt. Ik schrijf hem gedreven,
door een onweerstaanbare behoefte eens en voor altijd mijn hart te luchten. Want
wat nu volgt, kan ik zelfs aan Bettie niet zeggen.
Ik ben nu vrij, voor Bettie en mij ligt de weg open. Patet via.
Logisch gesproken en gedacht moest ik nu gelukkig zijn. Maar de last van deze
jaren is zwaarder dan ooit op me. Ik kan het feit, dat ik gelukkig ga zijn nog niet
aanvaarden. Ik ben als een, die te lang heeft uitgezien in angst en donker en nu de
oogen sluit voor de te onverwacht en te sterk lichtende horizon.
Laat ik je nu maar alles zeggen en in volgorde. Je bent mijn zuster en mijn oudste
en vertrouwdste vriend. Jij bent ook de eenige, die weet van Bettie en mij. Veel van
Jacqueline en mij is je bekend, maar niet alles. Dat zal nu komen.
Het groote ongeluk, de pest van mijn leven is, dat ik te vroeg succes heb gehad.
Ik verdiende al tamelijk ruim mijn brood met mijn schilderijen toen ik twintig was.
Het succes van een kunstenaar is de buit van de wereld. Je moet sterk staan om er
tegen te kunnen. Er zijn er, die eraan ten gronde gaan, omdat hun slappe beenen de
weelde niet kunnen dragen ook op later leeftijd. Dan is het een quaestie van vrouwen,
feesten, drank of spel. Soms ook de behoefte aan luxe als verpoozing voor de te
groote inspanning.
Met mij is het anders gegaan. Jacqueline wilde met me trouwen. Ze was royaal
opgevoed, al had de familie geen fortuin. Haar vader verdiende veel en gaf het uit.
Zij was, als jongste en meisje alleen met vier broers, schromelijk verwend en kreeg
in alles haar zin. Ik was in dien tijd een soort phenomeen. Er werd in couranten en
weekbladen over me geschreven. Sommigen hemelden me op, als de nieuwe man,
die het heil van de toekomst zou brengen. De rest verguisde me. Door die bestrijding
vooral is veel reclame voor me gemaakt. Kunstliefhebbers met geavanceerde ideeën
kochten van me. De heele zaak was aan het rollen gebracht door een relletje opgezet
door jeugdige kornuiten, die op een tentoonstelling manifesteerden tegen den toen
invloedrijken criticus
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van een courant, die op mijn werk had afgegeven. Het was en lijkt nu nog een relletje
zonder beteekenis. Maar het heeft gevolgen gehad, groote, te groote gevolgen.
Ik vond dat succes, zooals ik toen zei, ‘fijn’. Nu, vijfentwintig jaar later, komt het
niet bij me op, ook het beste, wat me gebeurt, ‘fijn’ te noemen. Maar ik had en heb
als jij van onze Moeder de eigenschap nooit tevreden te zijn over mezelf en vooral
niet over mijn werk. Ik vond het dus ‘fijn’ en daar bleef het bij. Verder werkte ik
harder dan ooit. Zooals ik gezegd heb, Jacqueline wilde met me trouwen. Ze was
mooi, fijn en tenger, ze had iets bekoorlijks Oostersch, vooral voor mijn schildersoog.
Ik vraag me nu nog af of er geen Joodsch bloed zit in haar familie. Ze flirtte met me,
daarin was ze ver. Ik heb altijd warm bloed gehad en ik was er gevoelig voor. Ik
merkte het en vertelde haar op een goeden dag, dat ik niet aan trouwen kon denken,
dat ik voorloopig voor mijn werk moest leven. Ik was toen van plan naar Parijs te
gaan en naar Spanje, ik voelde, dat ik het noodig had. Maar Jacqueline zette door.
Ik werd verliefd, hevig brandend verliefd zooals je dat bent op je twintigste jaar. Ze
zag het en flirtte harder dan ooit. Ze manoeuvreerde goed. Haar moeder betrapte ons
bij een zoenpartij. Ik voelde me schuldig, dacht dat ik het meisje had
gecompromitteerd. Er was kwestie van een engagement en trouwen. Herinner je je
nog hoe trotsch Vader was op de deftige familie van zijn zoon? Ik weet nu, dat ik er
toen uit had moeten loopen, maar in dien tijd dacht ik aan mijn moreele verplichtingen.
Kees en Henriette zijn in de drie eerste jaren van ons huwelijk op de wereld
gekomen. Kees was van mij, weet je nog hoe hij zoet zat te teekenen toen hij zeven
jaar was en hoe verrassende dingen hij vond? Maar Henriette was van Jacqueline,
zij is het gebleven. Ze heeft een man van haar soort. Zij en ik hebben niets gemeen.
Kees is dood, het portretje, dat ik van hem geschilderd heb op zijn doodsbed, hangt
dicht bij me. Nu nog moet ik er naar kijken om te weten, dat hij niet terug komt.
Ons huwelijk is nooit heelemaal goed geweest. Wij stonden te ver van elkaar.
Jacqueline hield wel van mijn werk, zooals ze van zooveel dingen wel hield. Maar
ze was te veel op eigen genot, op vlotte bevrediging gesteld om ook maar in de verte
te kunnen vermoeden wat een kunstenaar is. Ik was te jong, zat te diep in mijn werk
om veel zorg voor haar te kunnen hebben. Ze hinderde en irriteerde me, er waren
scènes. We hadden materieel moeielijke tijden. Ik heb les gegeven om mijn vrouw
en kinderen te onderhouden. In dien tijd werd ik verteerd door een verlangen naar
licht en lucht, naar het Zuiden. Ik werkte als een bezetene. Ik sprak niet meer tegen
Jacqueline dagen lang. Ze kon geen japonnen koopen, niet uitgaan, niet flirten. Ik
heb haar nooit gezegd uit een soort ridderlijkheid, dat zìj had willen trouwen, ìk niet.
Nu verweet ze me ons huwelijk,
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ze had razende driftbuien. Tot haar eer moet ik zeggen, dat ze den schijn tegenover
de buitenwereld ophield. Ik was in dien tijd verbeten, ellendig, had dikwijls het gevoel
levend gevild te worden. Als ik toen mijn kleinen, zachten Kees niet gehad had, was
ik er vandoor gegaan als een oplichter.
Daarna kwam weer een tijd, dat het materieel beter ging. Ik had een paar redelijk
goed betaalde portretten geschilderd. De modellen had ik zelf gekozen. Ze
interesseerden me. Jacqueline trok er op uit en bezorgde me bestellingen. Ze was
woedend als ik er een weigerde. Maar ik wilde m'n tijd niet verknoeien. Er zijn gekke
dingen gebeurd. Herinner je nog het portret van dien gevierden legatiesecretaris,
waar ik de onbenulligheid zoo dik had opgelegd, dat iedereen weg was van den lach?
Het was meer een caricatuur dan een portret. De man zelf zag het niet, maar ieder
ander wel. 't Ding heeft sensatie gemaakt op een tentoonstelling van Arti. De
menschen werden bang voor me en daar hadden ze niet heelemaal ongelijk in.
Jacqueline kon niet verkroppen, dat ik pertinent weigerde meer portretten te maken
dan noodig was om doodeenvoudig te leven. Ze heeft van alles geprobeerd. Het
eenige gevolg was, dat we hoe langer hoe verder uit elkaar raakten. Ik ging in mijn
atelier slapen. In dien tijd is Bettie in mijn leven gekomen. Je weet hoe, ik hoef 't je
niet te herhalen. Voor haar heb ik gedaan, wat ik Jacqueline altijd geweigerd had, ik
heb net zoo lang geschipperd tot ik genoeg geld bij elkaar had voor een reis naar het
Zuiden. In die maanden heb ik ervaren, Marie, wat liefde voor een man en vooral
voor een kunstenaar kan beteekenen. Ik leed wel onder het besef van het tijdelijke,
van het voorloopige van ons samenzijn, juist in die dingen willen niet meer jonge
mannen misschien meer dan vrouwen, de bestendigheid en de verzekerdheid van
den duur tot het einde, maar hoe onnoemelijk gelukkig ben ik geweest! En hoe hebben
haar bloeiende vrouwelijkheid, haar teederheid, haar schoonheid, haar hartstocht me
verrijkt! Ik steeg in mijn werk tot hoogten, die ik nooit had gekend. Ik werkte
misschien minder, maar oneindig veel beter en gemakkelijker.
Toen ik thuis kwam heb ik alles aan Jacqueline verteld. Wij zijn overeengekomen
niet te scheiden. Ik kon niet twee gezinnen onderhouden, haar familie kon niet helpen.
Bovendien waren er de kinderen.
Kees is spoedig daarna gestorven. Zijn dood heeft Jacqueline en mij niet tot elkaar
gebracht. Zij heeft een amant genomen, een getrouwd man. Maar ook hierin heeft
ze altijd den schijn weten op te houden. Nu ik erop terugzie, moet ik wel erkennen,
dat zij een vrouw was, die wist hoe te handelen in het leven. Henriette groeide op,
meer en meer het evenbeeld van haar moeder. Ze stelde geen belang in kunst, ze
vroeg nooit m'n schilderijen te zien. Ze is nu getrouwd met haar handelsmeneer en
ik wensch haar alle mogelijke goeds toe. Ze interesseert me
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niet, ik ben een slecht vader. Keesje heeft alles van me meegenomen.
Bettie woont in Den Haag, ik in Amsterdam. We schrijven elkaar, veel en geregeld.
Iederen zomer reizen we met elkaar. Ik verdien nu veel geld. Jacqueline is jarenlang
ziek geweest, het heeft haar aan niets ontbroken. Ik heb veel, meisje, mijn werk,
liefde, welstand. Ik zal nu ook wel een bestendig geluk kennen. Toch moet ik je
eerlijk bekennen, dat ik er niet zooveel meer van verwacht. Bettie is me zeer lief, 't
ontroerde me laatst witte haren bij haar te vinden en fijne rimpels om haar oogen.
Maar weet je, de illusie, het vuur is eraf. Mijn eenige, echte hartstocht is mijn werk.
Misschien krijg ik nog wel een kind van Bettie, ze is nog maar zes en dertig. Maar
Ik verlang er niet naar, zij wel. Ons samenzijn is tot nu toe het loon geweest voor
ontbering en doorgestane ellende. Het was een uitzonderingstoestand, een feest. Nu
zal het dagelijksch samenleven worden, met dagelijksche kleine vreugd en
dagelijksche kleine beslommering. Ik ben er een beetje bang voor.
Laat ik niet te pessimist worden. In ieder geval ben ik vrij.
Omhelsd door je
ADRIAAN.
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Nevelige herfstdag in het park van ‘Sans Souci’
door Jenny Mollinger.
Zacht manend aan voorbijen zomerdag
daalt nu en dan een blad neer voor mijn voeten,
een klein, beschroomd gerucht, waarna het rag
van mijm'ring dichter schijnt, maar toch: een groeten.
En even toef ik, eer ik verder ga....
De fijne toover van 't verleden fluistert
in deze lanen, ritselt in mij na....
't Is of het leven hier zichzelf beluistert.
Het Leven dat, verzadigd en gerijpt,
geduldig zich voltrekkend, roerloos zamelt
voor nieuwen bloei. Dat groeit, aleer het grijpt.
Elk gouden blad dat valt, is een gestameld,
in droom gepreveld woord.... Eén raakt mij aan
en doet me een wedergroet, een antwoord geven
dat ergens in den nevel wordt verstaan....
misschien.... en naar een ander hart gedreven.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Lode Zielens, Het Jonge Leven, Uitgeverij ‘Regenboog’, Amsterdam Antwerpen, 1927.
Dit boekje van 207 bladzijden verdeelt zich, bij de lezing, voor onzen geest
onmiddellijk in twee gedeelten, n.l. de eerste 88 bladzijden, die dat voortreffelijk
verhaal-over-kinderen ‘Het Poortje’ bevatten - den trouwen lezers van Elseviers
welbekend - en de overige vijf verhaaltjes, alle van korter adem - en van veel geringer
beteekenis. Hieruit volgt dat ik de samenstelling van dat bundeltje niet kan
bewonderen. Ik vind het heel jammer dat het uitstekende ‘Poortje’ met die vijf andere
dingen, van mindere waarde, tot een bundel vereenigd werd. Beter ware het m.i.
geweest, het afzonderlijk uit te geven - of te wachten tot er een evenwaardige metgezel
aan kon toegevoegd worden. Maar de hoofdzaak, bij het verschijnen van dit boekje,
is, dat hier weer een echt en zuiver, een geïnspireerd en talentvol jong vlaamsch
schrijver voor den dag komt. Van Lode Zielens is veel te verwachten. Herinneren
zich de Elsevier-lezers zijn verhaal ‘Het Poortje’? Het is gevoelig en geestig tegelijk,
het doet een beetje romantisch aan en blijkt toch gansch en al reëel. Men gelooft ten
volle aan ieder der onaanzienlijke persoontjes - echte Vlaamsche straatjongens en
hun onschuldige vriendinnetjes - men leeft terstond en innig met hen mee.
De vijf bijgevoegde verhaaltjes zijn verschillend van aard. ‘Voor Moeder’, het
eerste, is, geloof ik, nog het beste - toch maar amper het herdrukken in boekvorm
waard, zou ik zeggen. ‘Mops, het jongetje en ik....’ nu ja, een wel gevoelig, misschien
zelfs wat overgevoelig niemendalletje, goed genoeg voor de krant, maar niet voor
in een bundel. De schrijver moet zich zorgvuldig hoeden voor zijn neiging tot
sentimentaliteit, tot overdrijving in gevoelszaken. ‘Voor 't laatst’ is.... ook wel aardig,
maar denk daarbij eens aan Streuvels' ‘Het nieuwe Hoedje’, waar dit schetsje door
zijn onderwerp aan herinnert. Door ‘De Droom’ werd ik - al te sterk - aan een
hollandsch jong schrijver van beteekenis herinnerd....
Zielens, houd vast aan uw eigen beste zelf, vertrouw op uw zuiver gevoel, dat ge
nooit hoeft aan te zetten of aan te dikken, vertrouw ook op uw natuurlijken en
gezonden humor, waarvan ge ons nog onlangs in ‘Meneer Pieternelle jubilaris’ zulk
een hoogst waardeerbaar, ja genietbaar staaltje hebt gegeven, en ge zult zeker
meehelpen, de Vlaamsche prozakunst, die een beetje anemisch begon te worden,
nieuw bloed, kracht en frischheid te schenken..
H.R.
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Felix Timmermans, Schoon Lier, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
geen jaartal.
Ernest Claes, Wannes Raps, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, geen
jaartal.
Twee echt-Vlaamsche boekjes - alle twee door den alom-vermaarden Timmermans
verlucht. Zijn Liersche stadsgezichten, die het eigen werkje versieren, zijn heel aardig.
Er is een zekere kracht, een zekere kloekheid in die teekeningen; - de manier waarop
de oude gevels, de Lieve Vrouwenbeelden, de vestingwallen zijn neergezet, verraadt
zekerheid. Timmermans is met de beelden van zijn geliefd Lier ten zeerste vertrouwd,
maar in zijn geteekende menschenfiguren vind ik hem meest te oûbollig; de ronde
bolle vormen der mannetjes en vrouwtjes, de in 't oog vallende verstelstukken der
opgelapte broeken en knieën - de bazuinengeltjes - de naïve bloemetjes en de dikke
neuzen, doen wel wat al te gemakkelijk en speelsch aan. Maar Timmermans heeft
het spel in het bloed en misschien hecht hij zelf aan die teekeningetjes ook geen
grooter waarde dan aan een pleizierige dartelheid.
Zijn ‘Schoon Lier’ is een hymne. Ik raad iedereen aan, die dit boekje gelezen heeft,
nooit naar Lier te gaan. Laat hem in den waan, dat er nog kleine, aardsche paradijzen
zijn (hoewel ik persoonlijk andere droombeelden koester) laat hem denken: daar ga
ik later wonen om de moderne wereld te ontvluchten in een zalig oord van heldere
kleuren, vroolijke menschen, vrome stilte, feestgezang en pintjes bier - en laat hem
maar niet onderzoeken in hoeverre de werkelijkheid zijn droombeeld gelijk geeft.
Enfin, Timmermans vertelt allerpleizierigst van het oord zijner liefde, van de hooge
bezoekers die het ontving door de eeuwen heen, van dichters en schilders die in den
modernen tijd er hun inspiratie vonden - Timmermans speelt met woorden - hij dicht
en rijmt, hij vindt geen lofredenen genoeg om zijn geliefde stad te sieren - en soms
is hij zoo hevig bezig dat hij met een harden plof neervalt op den vetten, Brabantschen
bodem en het uitschatert van de jool.
Het boek wemelt van drinkgelagen en ‘soupers’, van illuminaties en pinakels, van
kapellekens en kerkfeesten, van stamineebazinnen en bagijntjes. 't Is op en top
Timmermans. Maar toch een wat verstilde Timmermans hier en daar, in wien fijnere
gevoelens groeiende zijn.
Ook Wannes Raps van Ernest Claes is een echte Vlaming, hoewel geen Lierenaar.
Hij zwierf rond Everbeur en Tesselt. 't Is een eenzame, een die altijd zijn beenen
onder andermans tafel steken moet om wat warmte en gezelligheid te genieten. Een
populaire figuur overigens - een bekende en hartstochtelijke visscher - een
voortreffelijk netvlechter, een slim strooper - iemand die gaarne gezien is, ook om
zijn satanische ‘Paardenpaternoster’ die bezwerende kracht uitoefent. Maar hij weet
niets van de
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ouders waaruit hij is geboren, hij heeft kind noch kraai op de wereld en zijn dood is
schoon als van weinigen. Ernest Claes vertelt op gevoelige wijze van den vriend
zijner jeugd. Hij mist de bravoure en de kleurigheid van Timmermans, maar hij is
teederder.
J.D.W.

Rein van Zanten, De Liefde van Eugenius Berg, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, (zonder jaartal)
Dit boek van Rein van Zanten vormt wel in alle opzichten een antipode met dat van
Helman. Ik beken gaarne dat mijn sympathie den Surinamer tegemoet vliegt, al erken
ik ter dege de vele kwaliteiten van Rein van Zanten's overdacht proza. Helman is in
vele opzichten nog de zoon van een ongerept volk, die de ziel der wereld en de nooden
der wereld nog vermag te voelen met een ontvankelijk en geest. Rein van Zanten
daarentegen is een typisch specimen van den verintellectueelden Europeaan. Hij
behoort niet meer tot de allerjongste generatie - want die heeft zich afgewend van
de ontrafelingszucht der kleine gemoedsbewegingen, ook zij verlangt naar méér
grootheid, al is dit verlangen soms nog wat hol en krampachtig. Een vijftien jaar
geleden ongeveer beleefden wij aan sómmige schrijvers het maximum vermogen
om met geduldig turen door de microscoop onze geringste zielsbewegingen te
betrappen - te registreeren. Het menschelijk hart en zijn weifelmoedig verlangen
lagen daar onder het vergrootglas en de koelbloedige psycholoog zag de geringste
stuiptrekking en verheugde zich over de nauwkeurigheid zijner waarneming. Zoo
staat ook Eugenius Berg over zijn hart gebogen en slaat het met welgevallen gade.
Wel deugt er eigenlijk niets van, zijn liefde is geen liefde - zijn inzichten maken hem
niet wijzer, maar toch behoudt hij een zeker plezier in het kijkspel. Wat zijn Eugenius
Berg's wezenstrekken? Een hang naar zich-zelf en een verwachting van een liefde
die hem aan dit toch eigenlijk lastige zelf ontvoeren zal, gebrek aan werklust, een
over-intellectueel bespieden van zich zelf, een zeer scherpe blik op zijn eigen
gemoedsbewegingen, een hang om rond de menschen, waarmee hij in nauw contact
komt, veel fraais te dichten zonder hen-zelf te zien - een zielig gemis aan
eenzaamheidsgevoel met de omringende wereld. Eugenius Berg staat los van de
wereld, die hem schiep, - doelloos, werkeloos, liefdeloos - alleen een kleine weemoed
en een stil verlangen sieren hem. Hij is eerlijk, maar hij is ook kunstmatig. Een man
als Eugenius Berg wortelt niet in de aarde, hij reikt ook niet naar den hemel, - hij is
- voor zoover ons menschelijk oog zien kan - zonder heimat. Toch snikt hij zijn
zielsverlatenheid uit als hij een enkel oogenblik het leven aanschouwt, daar waar hij
meende dat doodschheid heerschte. Dit zeer levend oogenblik in Berg's huwelijk
sluit op zeer gelukkige wijze het boek af.
J.D.W.
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Lea Wijnberg, Mengeldichten. Amsterdam, P. van der Kamp en Firma
B. van der Land, 1927.
Wie het plan heeft opgevat tot de uitgave van dit bundeltje volmaakt onbelangrijke
rijmelarij, draagt een z w a r e verantwoordelijkheid. Wij waren tot nu toe op litterair
terrein vrijwel verschoond gebleven van wonderkinderen, thans wordt blijkbaar een
ernstige poging gedaan - ach, dat ‘lieve’, ‘onschuldige’ voorwoord! - onze letterkunde
met een dezer zielige schepseltjes te verrijken. En het is lang niet zeker, helaas, gezien
de vele malen, dat onze kritiek in de laatste jaren in soortgelijke gevallen heeft gefaald,
dat zij zich thans unaniem verzetten zal tegen deze opgedrongen zoetigheden, die
met poëzie heelemaal niets hebben te maken. Dat jongejuffrouw Wijnberg op haar
zestiende jaar niet in staat is althans een dragelijk vers te produceeren - vele onzer
dichters deden dat overigens wèl! - moge nog geen bewijs zijn voor het haar
o n t b r e k e n van een dichterlijk talent; dat zij niet de kracht heeft gehad zich, hetzij
tegen eigen eerzucht, hetzij tegen anderer verlangens, te verzetten, geeft alle aanleiding
niet te veel van haar litteraire toekomst te verwachten, immers gewoonlijk - en dat
is waarlijk heel wat natuurlijker dan deze zoo praemature editeer-lust! - heeft de
zestienjarige dichter of dichteres in s p e g e e n t i j d om zich om de uitgave zijner
producten te bekommeren en vergenoegt hij zich (al schijnt dit, ten onrechte, in
onbruik te geraken) met het regelmatig zenden en terugontvangen van zijn bijdragen
aan de redacties der diverse periodieken. De Muze namelijk pleegt hem of haar
eenvoudig de r u s t niet te gunnen, die het o v e r w e g e n van een bundeling, indien
de gedachte eraan één oogenblik mocht zijn opgekomen, hetgeen reeds op zichzelf
onwaarschijnlijker is dan men wellicht zou vermoeden, noodzakelijkerwijs en
vanzelfsprekend vereischt. Daarom moeten wij tot onze spijt vreezen, dat Lea
Wijnberg niet genoeg van de Muze houdt, en deze niet voldoende van haar, om meer
te worden dan een bescheiden, doch sentimenteele rijmelaarster, zooals er tallooze
zijn op zekere leeftijden, doch die er door een goed gesternte voor worden behoed
de vruchten hunner verstrooiingen aan de openbaarheid prijs te geven.
R.H.

Karel Wasch, De Loutere Bloem. Amsterdam. Em. Querido's Uitgeversmij,
1927.
Deze korte roman van Karel Wasch behandelt hetzelfde onderwerp als zijn voorlaatste
werk ‘Eva-Marie’: de loutering der zinnelijke liefde. Wat in dezen schrijver steeds
weer opvalt is de gestadige, doch moeizame groei van dat ééne problemen-complex,
Freudiaansch genaamd: de erotiek en derzelver sublimeering. Zijn werk ligt zoo
stevig geankerd
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in zijn tijd, dat het zich slechts schijnt te kunnen ontwikkelen in een overeenkomstig
tempo. Men zegt wel: tegenwoordig gaat de tijd snel, doch men behoeft - omgekeerd
- deze snelheid maar te meten aan de werken, welke als het ware in zijn c e n t r u m
ontstaan, om te constateeren.... hoe l a n g z a a m hij zich werkelijk voortbeweegt.
Op het eerste gezicht is men geneigd de elkaar opvolgende boeken van Karel
Wasch nagenoeg als zelf-herhalingen te beschouwen - men moet toegeven, dat dit
talent in de keuze zijner t h e m a ' s al zeer beperkt is -, doch, indien men nauwkeuriger
toeziet, blijkt elk boek schrijver en lezer v e r d e r te hebben gebracht. Steeds wordt
de strijd, waarin zich de loutering voltrekt, gecompliceerder, steeds wordt zijn
oplossing eenvoudiger. Het oeuvre van dezen auteur gelijkt een riethalm, elk nieuw
werk voegt een geleding aan den ouden stengel toe.... tot hij het bloeipunt zal hebben
bereikt. Tot dit bloeipunt zijn wij echter nog niet genaderd. Er zijn nog steeds factoren
te onderkennen in zijn werk, die hem beletten zich volkomen v r i j te ontplooien:
een zekere cerebrale woordvorming, die den organischen gang van het rhythme
verstoort, een vaak te intellectualistisch toegespitsten dialoog, die op den vlucht der
verbeelding belemmerend werkt. Misschien komt dit alles enkel, omdat er een te
geringe tijdsruimte ligt tusschen conceptie en creatie, zoodat het boek al denkende
is ontstaan en neergeschreven; misschien ook - ik meen hieraan bij de bespreking
van ‘Eva-Marie’ te hebben herinnerd - draagt het een te onmiddellijk autobiographisch
stempel en is in deze toespitsing een onbewuste weerbaarmaking en bescherming
der doorleefde emotie te zien, al behoeft - en heeft in casu - men zeker niet te denken
aan een autobiographie in den strikten zin van het woord.
R.H.

Eduard Veterman, Naakte Maskers. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeversmij., 1926.
Zeldzaam zijn boeken als dit, waarin n i e t s echt is, die van begin tot einde een
aaneenschakeling zijn van valsch pathos, valsche taal, valsche plastiek, en die uitgerust
zijn met een zoo matelooze litteraire pretensie tevens. Wanneer er ooit boeken
v e r b r a n d behoorden te worden....
Het is, helaas, niet verwonderlijk, dat de auteur voor dezen roman e e n uitgever
heeft kunnen vinden, al treft het pijnlijk, dat het d e z e n uitgever moest zijn; doch
het zou een bewijs van de ellendigste geestelijke verwarring en decadentie zijn, indien
dit werk ook maar een enkele ‘redelijke’ beoordeeling vond. Er zijn ten slotte grenzen,
ook voor de welwillendheid van.... den allerwelwillendsten criticus!
R.H.
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G. Timmermans, De Rebel. W.L. en J. Brusse's Uitg.-Mij., 1926.
De omslagteekening, die Pol Dom voor dit boek heeft gemaakt, is niet zeer geslaagd.
Zij mag technisch verantwoord zijn, als illustratieve omslagversiering heeft zij
evenmin als dat het geval was met het omslag voor Maurits de Vries' Verzengend
vuur, de kern van het boek in eenig opzicht benaderd. Pol Dom zal misschien een
voortreffelijk reclameteekenaar zijn, maar van de taak, hem hier opgelegd, heeft hij
zich m.i. op onvoldoende wijze gekweten. Zeker: het omslag ziet er frisch, pakkend
uit, maar.... heeft de voorstelling erop i e t s met het innerlijk van het boek te maken?
Immers niets. Men verpakt toch ook geen Sunlightzeep in een Lotushuisje!
Het werk van den heer Timmermans - hoe gelukkig is de firma Brusse den laatsten
tijd met haar debutanten! - heeft alle allures van een talentvollen eersteling.
Compositie is er nog weinig in te vinden, werkelijke, opzichzelfstaande
figuur-uitbeelding ontbreekt geheel. De personen hebben zich geen van allen
volkomen los kunnen maken van het donker, waaruit zij geschapen werden, Zij
doemen op als gezichten, als fantomen soms, doch zij bewegen zich niet vrijuit in
het licht. Deze bezwaren, die tenslotte voor het publiek oninteressante technische
opmerkingen zijn, al moeten zij er niettemin om worden gemaakt en al mogen zij in
de eerste plaats in het belang van den schrijver zelf, voor wie ze van een zeer speciale
beteekenis zijn, niet onvermeld worden gelaten, wegen, wanneer men inderdaad met
een debutant te doen heeft, a l l i j d l i c h t . Elk debuut is een soort krachtproef aan
den eenen, een soort experiment aan den anderen kant. Het dient om te fixeeren: wat
kan ik? en: wat heb ik bereikt? Van Timmermans laat zich zeggen: hij kan (voorloopig
onbegrensd) veel en heeft naar het gehalte van zijn boek reeds stellig iets bereikt.
Veel is nog onduidelijk, verward, geforceerd in het geheel van zijn roman, maar er
zijn fragmenten aan te wijzen, vooral in het laatste gedeelte, die ons in staat stellen,
de beste verwachtingen te koesteren van zijn toekomst. Slordig is zijn werk niet
geschreven, wel onrustig, gejaagd soms, alsof hij zich geen tijd heeft gegund. De
roman bestaat uit drie ‘boeken’, zij had uit.... drie deelen kunnen bestaan. Dit wil
niet zeggen, dat Timmermans uitvoeriger had moeten zijn, dat hij hetgeen
neergeschreven was, had dienen uit te spinnen. Hij had enkel kunnen volstaan met
aan te vullen hetgeen hij overgeslagen heeft, met uit te diepen, waarover hij heen
geloopen is.
Met dat al is deze roman nu eens werkelijk de moeite waard. Zijn er nog lezers,
die worstelen willen (en kunnen) met een boek, die er iets voor over hebben om een
ruw, maar kostbaar erts te ontvangen, in plaats van fraai-geslepen kristallen, die
‘zoomaar’ in de hand glijden? Zijn er nog l e z e r s ?
R.H.
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Een Thijs Maris naar ons land.
De aandacht valt te vestigen op een hier te lande nog ongezien en onbekend werk
van T h i j s M a r i s , dat eenigen tijd geleden uit Noord-Amerika naar Amsterdam
verhuisde. Het is een klein, maar wonderfijn specimen van 's meesters subliem
figuurwerk - en een der hoogst zeldzame eigenlijke portretwerken uit zijn geheele
oeuvre - dat uit het bezit van den Heer J.G. Ure via den kunsthandel in dat van den
Heer J.E. Goldschmidt overging. Volgens den schrijver van ‘The brothers Maris’,
D. Croal Thomson, auteur ook van een ander, bekend werk over Thijs Maris, verbeeldt
het een der kinderen van den schilder en aquarellist Jules Lessore, dien Thijs vroeger
in Parijs reeds gekend zou hebben. Het is de beeltenis van een baby (h. 30, b. 25
c.M., get. rechts in het midden met het bekende monogram M.M.), een ongeveer
halfjarig meisje met nog maar spaarzaam, zijig blond haar en groote donkere kijkers.
Het dauwig-matte blank van het ronde gezichtje, dooraderd van de teerste
tintenschemeringen, de rozige molligheid van de handjes en 't eene armpje, met 't
even zichtbare polslijntje, de fijn-geronde vingertjes, de prachtige oortjes, de
pruttelende lipjes, waartusschen het tongpuntje zich schijnt te bewegen, het met
oneindige schakeering volmaakt geschilderde jurkje in zijn zacht-witte, donzige
warreling van soepele plooitjes en kreukjes, waaronder de vormen van het kinderlijfje
zich zoo wel laten raden, - het is alles van teederheid omwademd. En uit deze
omhulling treedt het warme, trillende leven van het kleine wezentje in heel zijn broze
liefelijkheid en in klaarsten vorm naar voren. Een der moeilijkste portretproblemen
heeft Thijs Maris hier, dank zij zijn tot alles bekwame schildermacht en de totale
overgave van zijn zeldzaam gevoelige ontvankelijkheid, op ideale wijze opgelost.
Het is merkwaardig en verbluffend, hoe hij den lichamelijk tastbaren vorm van een
menschelijke figuur, bij volkomene, voel- en zichtbare herkenbaarheid als zoodanig,
met de essence van het diepere, verborgen leven weet te omkleeden, zoodat het ten
slotte bovenal, zoo niet alléén, die innerlijkste wezenlijkheid is, die tot ons spreekt
en waarvan de impressie in onze herinnering beklijft.
H.F.W. JELTES.

Aanwinsten van het Mauritshuis.
Eenige interessante bruikleenen zijn deze Rijksverzameling tijdelijk - moge het zijn
voor zéér geruimen tijd - komen verrijken. Vooreerst een met breeden, forschen
streek geschilderde ‘grisaille’ van R e m b r a n d t uit de collectie-A.W. Volz te
's-Gravenhage, afkomstig uit de Amsterdamsche C o l l e c t i e - S i x en voorstellende
‘Jozef, zijn
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droomen uitleggend’. Welk een suggestieve kracht in de houdingen van den verteller,
opgaand in de bewogen actie van het droomverhaal, en van de omstanders in hun
uitingen van verbazing, ontroering en andere gewaarwordingen. Hoe vol emotie is
de beweging in Jozef's rechterhandgebaar en in de voorover-buiging van zijn hoofd,
beide gericht naar den grijsaard, gezeten naast het hooge staatsiebed, waarin de oude
vrouw, opgerezen, met groote oogen van uiterste verwondering en nieuwsgierigheid,
te luisteren zit. Verschillende andere gebarende gestalten met koppen, die ieder een
eigen gemoedstaal spreken, staan en zitten achter Jozef, den linkerhoek der schilderij
vullend. De geheele uitbeelding van het onderwerp is van een machtige epische
expressie, doortrild van het schokkend verhaal en nog versterkt door het contrast met
een aardig détail, een trekje van humor en huiselijke realiteit van typisch-Hollandschen
aard, zooals de groote meester die ook in zijn grootste en dichterlijkste composities
niet versmaadde: het rustig en ongestoord slapende hondje, genoegelijk inééngerold
liggende aan de voeten van den luisterenden ouden man.
Een tweede bruikleen is een fijnkleurig, stil afgestemd portret tegen goudgrond,
van de hand van een onbekend Meester der 15de eeuw. Slechts een smal, wit
halskraagje verlevendigt den zeer donkeren hoofdtoon dezer beeltenis met den koelen,
kalmen opslag der grijze oogen, het fijne, sluike haar langs het linkeroor, het zwarte
mutsje, dat het hoofd omsluit, het zwarte onderkleed en het eveneens zwarte
overgewaad met bruin-grijs bont.
Evenals het vorige is ook het verfijnd doorwerkte Mansportret van G o s s a e r t
uit voormelde Haagsche verzameling. Het is rijker van coloriet, levendiger en sterker
van effect door den harmonieusen samenklank van het diepe zwart van den fluweelen
tabbaard en van de muts, die hoofd en gelaat omlijst en waaronder eenige subtiel
gepenseelde krulharen ontsnappen, met de warm-roode, genuanceerde kleur der
mouwen. Heel marquant is het donker-vaal, streng en somber gezicht met den vasten
blik onder de houtskool-zwarte wenkbrauwen, de van resolute wilskracht en
intelligentie sprekende lijntjes en groefjes tusschen neus en bovenlip. De fijn
geteekende vingers zijn, als in berustende overgave, tezamen gehouden op den
onderrand der schilderij.
Tot de collectie-F.J.E. Horstmann te Wassenaar behoort het tot dusver
eenig-bekende stilleven van J u d i t h L e y s t e r (h. 68, b. 62.50 c.M.), mooi en
behagelijk van kleur, stemmig van opvatting, zorgvuldig gedaan. Het streeft geenszins
naar den exuberanten praal, de kostelijke sappigheid van kleur, het petillante
lichtgeflonker der stillevens van een van Beyeren, noch naar het boeiend contrast,
den voornamen rijkdom van schakeering, als aan zoovele werken van Kalff eigen
zijn, maar het is niettemin een smaak-
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vol werk van serieuse kunde, samengesteld uit een mandje met vruchten, een
gedeeltelijk gevulde bokaal, een metalen kan en eenige vruchten op den rand van de
met een blauw kleed bedekte tafel. Curieuse bijzonderheid: in de blinkende kan
spiegelen zich de vruchten op den tafelrand, alsmede.... het beeld der schilderes, voor
den ezel zittend.
H.F.W. JELTES.

Schilderijen, aquarellen en teekeningen van mej. C.A. van der Willigen
in de kunstzaal Mak, Amsterdam.
Het spontaan zich-wègschenken, - het zich wèg-zingen in tonen en in maten, of wel
in kleuren en in vormen, het scheppen, niét allereerst als resultaat van een geestesstaat
die ingehouden spanning is en daardoor tot bouw, symboliek en erts-achtige
kristallisatie leidt of pretendeert te leiden, - maar het scheppen als weelderige
overbloei van een vreugdevolle vitaliteit, het blijde, oogenblikkelijke reageeren op
een rijke verheugenis der zinnen, - het is bij de jongeren uit de mode. Bij de besten
van hen is dit een natuurlijk gevolg van het feit, dat zij een ‘grootere volheid’ in zich
voelen die zij trouw blijven door, in de allereerste plaats, véél van wat in minder
sterke oogenblikken in hen opkomt aan spontane, kleinere harmonieën, af te wijzen;
bij velen echter is het ook.... schijnheilig zelfbedrog: niet in staat ‘het kleine paradijs’
te winnen, meenen zij dit onvermogen te moeten verklaren door hun eerbied voor
‘het grootere paradijs’, dat alleen goed genoeg zou zijn hun kunst te mogen
herbergen....
Het oudere geslacht kende deze echte of onechte angstvalligheden voor het zich
uitzingen, voor het zich-laten-gaan niet of ternauwernood. Het kende onze moderne
kunstproblemen niet; van een klein of grooter paradijs wist het niet. Het had grooter
vitaliteit en liet zich door deze levenskracht voeren tot waar het, min of meer vanzelf,
kon gaan. In den vrijuit-stroomenden stroom der ongeremde uiting kwam het daarbij,
zeer zeker, ook, en meerdere malen, tot schoone kristallisaties; maar verschijnselen
als die moderne kunstenaarsgeesten, die het erts ontijdig meenen te kunnen
voortbrengen met een kramp van het intellect en een ontijdige remming van de
beweging die vanuit ‘'s herten diepsten grond’ naar de keel, of naar het penseel, welt,
waren er zoo goed als niet....
Hoe goed doet - en hier wilde ik eigenlijk maar op komen - hoe goed doet ons, op
allerlei kunstgebied, niet de figuur van dit oudere artistengeslacht aan, met zijn
‘stroomend vermogen’, zijn rijke overdadigheid van levenskracht. Dit doet - en het
zou met meerdere voorbeelden zijn aan te toonen - in de eerste plaats zoo weldadig,
zoo opluchtend aan in déze tijden nu het onderkennen van gezonde spanning tegenover
ziekelijke beklemming al meer en meer dreigt verloren te gaan; dit heeft onze liefde
- ook al zijn wij niet altijd meer in staat de werken die zulke figuren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

220
afzonderlijk voor ons zetten, tenvolle te waardeeren. Dit ook is het - deze steeds weer
opborrelende, uitstroomende verheugenis om, en getuigenis van het schoon in kleur
en vorm, maar hier voor alles in het eerste, - dat ons in de, bijkans 80-jarige
aquarelliste C.A. van der Willigen, boeit en trekt en haar doet bewonderen.
De firma Mak stelde ons dezen keer in de gelegenheid een representatieve collectie
van dit oeuvre te aanschouwen. Zij werd, deze expositie, één weelde van rijken,
overdadigen bloemen-bloei.... Is het wonder, dat dit kunstenaars-temperament zich
bij voorkeur geeft aan de kleurrijke ensemble van bloemen, bijna altijd in het laatste,
overrijpe stadium van hun bloei?.... Vier wanden vol hingen ze hier, dicht aaneen;
en zooals op de aquarellen zelf de bloemblaadjes naast de potten en glazen, onder
de touffen en boeketten, als afval van overdaad verspreid op den grond of op tafel
lagen, zoo stonden nog onder op den vloer, tegen deze reeds volle wanden aan, hier
en daar nog enkele extra-stukken.... Weelde, weelde van levens- en scheppingslust
en vreugd.... Zet kleuren op, - wasch frisch en vrij uw waterverven.... Dit is geen
tentoonstelling waarop men bedachtzame kritiek oefent; men is blij weer eens volop
in het ‘kleine paradijs’ te kunnen ademen en argeloos verheugd te zijn.... Men kan
zich alleen verwonderen dat nog niet véel meer stukken hun weg naar de huiskamers
van koopers vonden; wie, zonder gewichtige of snobbistische kunstbestreving, naar
een wand-decoratie zoekt, die in zijn milieu een blijvende factor van schoone
opgewektheid zal blijken, is aan dit werk nooit bekocht. Het is décoratief, alhoewel
niet gestyleerd - en van een levend schoon, alhoewel misschien niet ‘diep’. En het
is de vraag of in het dagelijksch milieu dergelijke stukken niet verre te verkiezen
zijn boven een werk dat mogelijk uit het ‘grootere paradijs’ afkomstig is.
Naast haar geaquarelleerde bloem-stillevens toonde de schilderes ook nog meerdere
stads- en landschap-schetsen en een enkel, uit een vroege periode stammend
olieverf-stilleven: producten waarin of wel, meer academisch, naar acheveering, òf naar meer bewuste structuur gestreefd werd en die zeer zeker ook hun, niet te
verwerpen waarde hebben en van kijk en kunnen getuigen. Maar hierin, in déze
uitingen, de kern van dit talent te willen zien, hen naar voren te halen en te verklaren,
dat met hen min of meer op den achtergrond te schuiven de schilderes zichzelf
eigenlijk onrecht deed, lijkt mij een miskennen van wat hier hoofdzaak is: stroomende,
wég-schenkende levenslust en levensliefde....
A.E.V.D.T.

H. van de Velde bij Kleykamp, Den Haag.
Een jong Nederlandsch schilder, in 1896 geboren, die de laatste jaren in Italië werkt,
H. van de Velde, houdt in K l e y k a m p ' s zalen in
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den Haag zijn eerste groote tentoonstelling hier te lande, Henri van Booven, die hem
in een voorrede in den catalogus, inleidt bij het Nederlandsch publiek en die blijkbaar
geen vriend is van wat men ‘moderne kunst’ noemt, schrijft daarin, dat Van de Velde
de ‘kubisterij’ en andere bewegingen van dezen tijd over zich heen liet gaan en nu
verschijnt met een ‘nieuwe romantiek’ en spreekt verder van een ‘verschijning’ in
‘onze nuchtere Nederlandsche kunstenaarswereld.’ Het is duidelijk, dat deze geheele
voorrede, waarin het talent van dezen schilder niet dan litterair wordt bekeken,
volstrekt buiten de zaak der schilderkunst omgaat en bovendien is het jammer, dat
daarin aan het groote publiek, dat toch al zoo moeilijk tot eenigen aandacht voor
beeldende kunst is te brengen, weer voor de zooveelste maal in den mond wordt
gegeven, dat de voorstelling, het verhaal toch maar alles is en dat die heele moderne
kunst niets is dan een ‘knekelhuis’, zooals de heer van B. wil doen gelooven. Slechts
dit eene is juist, dat Van de Velde ons romantiek brengt. Dat dit een n i e u w e
romantiek is, acht ik onjuist. Eenig nieuw schilderkunstig element kan ik er niet in
ontdekken. Wel is zij zuiverder dan de roomtaart jes-romantiek van Van Wely, wiens
werk de al te gastvrije zalen van Kleykamp gelukkig weer heeft verlaten, maar zij
openbaart mij geen anderen geest dan dien van vele Duitsche, Belgische of
Italiaansche romantische schilders van de laatste 30 jaren.
Wanneer ik nochtans hier op het werk van dezen jongen schilder de aandacht
vestig, doe ik dat omdat het, ondanks groote gebreken, veel goeds bevat en omdat
er in dezen tijd moed toe behoort om met romantiek te komen.
Van de Velde heeft een niet geringe technische scholing; zijn werk draagt het
kenmerk, dat er harde studie aan vooraf is gegaan. In dit opzicht staat het met al zijn
ouderwetschheid boven dat soort van modern werk, dat wegens de gebrekkigheid
van den technischen grondslag bezwijkt. Hij is verder iemand, die zijn taak niet licht
opvat en geen moeilijkheden uit den weg gaat en die ernstig nadenkt over zijn kunst.
En vooral prijs ik het in Van de Velde, dat hij in dezen tijd tracht uit te komen boven
het realisme aan den eenen kant en het voorstellingslooze absolutisme aan den anderen
kant.
Vooralsnog is Van de Velde teveel litterair; hij schenkt te weinig aandacht aan
het zuiver schilderkunstig verwerken van zijn ontroeringen. Mythologische of
symbolische onderwerpen kunnen op zichzelf nog zoo interessant zijn, zij worden
nog niet tot schilderkunst door de voorstelling alleen. Het onderwerp van een schilderij
is bovendien steeds bijzaak; hoofdzaak is, of het werk de schoone uiting is van een
ontroering van den kunstenaar. Men kan dit b.v. demonstreeren aan de groote doeken
van Van de Velde, getiteld ‘Demeter’ en ‘Herfst’, waarvan de voorstelling, hoe
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bekwaam ook van teekening, niet wordt geschraagd door eenige grootschheid van
conceptie, en waarvan de kleur alles te wenschen overlaat. Van de Velde moge het
modernisme schuwen, hij zou beter doen eens terug te gaan tot den voorganger der
moderne kunst, Cézanne en van dien grooten meester leeren, wat de verfijning van
de kleur beteekent. De meeste van Van de Velde's groote stukken rammelen van
slechte kleur en holle romantiek.
Maar er is beter. Allereerst het groote werk ‘De vier winden’, waarin inderdaad
de voorstelling, door een inwendige kracht gedragen, iets te zeggen heeft, al is ook
daarin de kleur niet verzorgd. Dit is een compositie, welke recht van bestaan heeft,
want een schoone gedachte wordt er met ontroering voorgedragen. Ingetogener en
fraaier van kleur is ‘Het oude lied’, dat ons, in een Italiaansch zomeravond-landschap,
den gang der leeftijden geeft naar het einde van 's menschen bestaan; zij volgen allen
den Dood, die als speelman den stoet voorafgaat. Ook ‘Het Lied van den Avond’
heeft veel verdienstelijks. Het doek ‘De Storm’ geeft het bekende symbool van de
door de lucht hollende paarden met den Stormgod en, op een schimmel, den Dood
met zwaaiende zeis, terwijl hoog boven de donkere wolkenvracht, waaruit de storm
losgiert op de aarde, in een verblindend licht Phoebus' zonnewagen rijdt. Ook dit
doek heeft goede qualiteiten van kleur en compositie.
Van de teekeningen treffen verschillende knappe verbeeldingen, als ‘Nacht’,
‘Ondine’ en ‘Het Ideaal.’ Zij laten zien, dat het Van de Velde aan begaafdheid niet
ontbreekt, ja, dat hij over krachten beschikt, welke veel van hem kunnen doen
verwachten, mits hij niet opgaat in de voorstelling. Ik geloof, dat Van de Velde het
beste zou doen, eens een heelen tijd af te zien van al die daverende romantiek en
door middel van het stilleven te komen tot een meer innerlijke visie en een
bestudeering van de geheimen van kleur en vorm. Voorshands hebben de drie haringen
op een keukenbordje van Floris Verster of de appelen van Cézanne meer met kunst
te maken dan de romantische scheppingen van Van de Velde.
J.S.

Werken van Charles Eyck in de kunstzaal van Lier, Rokin, Amsterdam.
Het is altijd interessant werk te zien van jongeren die, na het métier te hebben geleerd,
op eigen wieken uittogen in den vreemde, hetzij in vreemde landen, dan wel in
vreemde rijken des geestes, teneinde zich, al werkend, een eigen lier te bouwen,
waarop zij eenmaal en voorgoed het eigen lied bij voortduring zullen kunnen spelen.
Bij zulk een uittijgen gebeurt het meermalen, dat het vreemde aanvankelijk een
ongerechtvaardigd groot accent krijgt; ongerechtvaardigd in zooverre, dat de
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jonge reiziger zich teveel door het buitenlandsche laat imponeer en en zijn afkomst,
zijn vaderland min of meer bewust en moedwillig verloochent. De kunst moge dan
al, in hoogsten zin, geen vaderland hebben, zij moge internationaal zijn, - die hoogste
zin bereikt zij slechts door een volledige aanvaarding en verdieping van het eigene
heen.
Ik voel in dit hier tentoongestelde werk van Charles Eyck voorshands nog
voornamelijk het ‘eruit breken’, wat bij hem een qualiteit is, omdat het hier zeer
zeker geen geval van gecamoufleerd onvermogen betreft, maar van strijd om de eigen
stem te ontdekken, - een reeds groot kunnen voller inhoud te geven. Zulk een
‘eruit-breken’ is, in gevallen als de zijne, het teeken dat men wil beginnen met ‘naar
binnen door te breken’...
Veel van de hier hangende stukken vertoonen een invloed van moderne Franschen,
(met name Rousseau le Douanier); er wordt, met hun voorbeeld voor oogen, naar
een styleering g e s t r e é f d eerder dan dat - en dit moet toch het ware heeten -, zònder
‘voorbeeld’, de styleering als vanzelf uit den eigen groei o p k o m t . Ik noem bijv.
het portret van ‘mijn vriend René’, waar het sujet in schildersjas en op pantoffels
met zijn kat, geplaatst werd in en tegen een achtergrond van een modernstrak
stads-décor. Men voelt echter in dit en in andere stukken, - vooral ook in de doeken
die, met ploegende ossen, boerenfiguren, enz. een brok Italiaansch landleven
verbeelden en die ik tot het beste van deze expositie reken -, het kiemen van het
eigene dat schijnt te willen groeien naar een evenwicht van een, niet te miskennen,
Breughelsche, op het primitief-zinnelijk gerichte, levensdrift en een
verfijnd-intellectueel uitgaan naar het constructieve. Ik ben er mij van bewust, dat
dit een vage karakteristiek is van wat ik als kern in dit talent beschouw. Misschien
wordt het iets minder vaag als ik 't zóo zeg: Eyck lijkt mij, bewust georiënteerd als
hij vooralsnog is naar het Latijnsch-sculpturale, symbolische, - zijn onmiskenbaren,
Germaanschen drang naar 't picturaal-realistische al te zeer te onderdrukken. Maar
misschien klinkt ook dit te zwaar en schijnt het te vèr gezocht....
De thans bestaande kloof werd m.i. tot nu toe nog wel 't best overbrugd in zijn
glas-in-lood raam, dat ook hier aanwezig was: daarin worden de bloem(lelie)motieven
gegeven in een decoratief verband, zonder dat dit hun bloei in vorm en kleur knelt....
A.E.v.d.T.

Leonid en Rimma Brailowsky in de Amsterdamsche ateliers voor
binnenhuiskunst.
Een tweetal Russische kunstenaars, wien de revolutie niet tot revolutionair werk
heeft aangezet, Leonid en Rimma Brailowsky, leven nog geheel voort in de tradities
van het oude Tsarenrijk. Hun kunst is een
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afspiegeling van wat in het volk leeft, zoowel van de oude volkskunst als van de
Russische iconen, van de kleurige versieringen en de geornamenteerde en verluchte
manuscripten.
Leonid studeerde aan de academie te St. Petersburg voor architect en decorateur,
werd daarna professor aan de academie voor schoone kunsten van Stroganoff te
Moscou en tooneel-decorateur aan de Keizerlijke opera.
Na de revolutie van 1917 trok hij het land uit, naar Constantinopel, en naar
Belgrado, waar hij tooneel-decorateur aan de Koninklijke schouwburg werd.
Sinds 1924 woont en werkt hij met zijn vrouw, Rimma Brailowsky die bijzondere
studie der Russische boerenkunst gemaakt heeft en ook een uitgesproken decoratieve
aanleg bezit in Rome.
Hun werk kenmerkt zich, wat de voorstellingen betreft, tot de sfeer der
oud-Russische-, soms der Byzantynsche kunst. Het zijn religieuze onderwerpen,
maar ook ridder-verhalen, vrome optochten met priesters en popen, edellieden ter
jacht gaande, en daarnaast het Russische volksleven, interieurs, markten,
feestelijkheden, en dit alles gezien als decoratieve tafereelen.
In de uitvoering van hun werk toont Brailowsky zich dan ook nog heel sterk de
decorateur, die zonder atmosferische samenhang zijn beelden strak en vast in heldere
kleuren tegen elkaar zet. En ook in de achtergronden, met koepelgebouwen, met
torens en ornamentale boomen, zien wij den tooneelschilder; terwijl wij in de
ornamentatie der gewaden, in de zeer uitvoerige hoofdtooisels der ‘jonggehuwden’,
in de kleedij der ‘processiegangers’ de hand van Mevr. Brailowsky vermoeden.
Het is zeer opmerkelijk werk, dat ons bekoort, zooals een oud manuscript dat doen
kan. Eerst vinden wij het mooi om de kleur en toon, er domineert veelal een roodbruin,
een mooi blauw, een goudachtig bruin in; maar daarna zien wij een rijkdom aan
details die ons boeit, en dan vinden wij het hoe langer hoe interessanter, en gaan wij
ervan houden, zooals wij dit ook van een kunstvoorwerp doen, waar de rijkdom en
veelheid der details toch de hoofdvorm niet verloren doen gaan, maar tot de
schoonheid er van bijdragen. Het is werk dat op den eersten indruk niet overweldigt,
maar dat bij nader beschouwen wint.
R.W.P. Jr.
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De Wiegmans,
door J. Slagter.
I.
Piet Wiegman.
TOEN hij zoo een jaar of drie en twintig was, is Piet Wiegman gaan schilderen. In
1885 geboren, de school afgeloopen, werkman geworden. Met zijn handen gearbeid,
in zwaar werk, in Amsterdam. En hij kón het; met zijn stevige lichaam, zijn breede
schouders en breede handen en een geest van aanpakken! Dan, in de enkele vrije
uren, Zondags vooral, gaat hij voor pleizier wat teekenen of schilderen. 't Zat immers
in het bloed; twee broers, Matthieu en Jan, schilderden al, waren voluit schilder
geworden. En wie nu die eerste schilderijtjes van Piet Wiegman ziet, kleine
landschapjes in olieverf, weet het beter misschien dan de jonge Wiegman het toen
wist: dat er een écht schilder in hem stak. Die lust om te teekenen en te schilderen
werd krachtiger en hij kwam op het atelier van een kerkschilder. Dat was een stap
vooruit.
Toen, op een keer, zag de schilder van Blaaderen het werk van Piet Wiegman en
die zeide al dadelijk: word schilder. Dat was een groote moreele steun en door van
Blaaderen gingen ook anderen belang stellen in dezen man, die geen jongen meer
was en die al de zwaarte van het leven kende; die met zijn groote, stevige knuisten
zoo krachtige en ook zulke teere dingen kon maken. Toen kon Piet Wiegman zich
heelemaal wijden aan wat eerst liefhebberij was geweest en hij kon zich uitleven in
dat wat al lang in hem had gebroeid.
In Schoorl ging hij werken; daar trokken de duinen zijn aandacht, meer nog om
hun plastiek dan om hun kleur. Daar tusschendoor had het interieur zijn belangstelling
en het stilleven; de menschen ook, vooral de oude, de door het moeilijke leven
geteekende.
De erkenning kwam, dat Piet Wiegman een kerel was, die wat kón; er was een
volle, rijpe kracht in zijn werk gekomen en een heel eigen sentiment. Bekoorlijk was
het niet, luchtig ook niet, maar stroef, ernstig als een donkere wolkenlucht boven
een Hollandsen landschap. Het was zwaar als de aarde, donker van toon meestal en
alle dingen zag hij met een forsche nadrukkelijkheid.
Weinig is zijn werk sinds dien veranderd. Het is grooter geworden, sterker
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en het wint nog steeds onder den zegen van bestendigen arbeid en nadenken, maar
het wezen bleef: de stroeve ernst, de forsche aanzet, de donkere kleur, die niet anders
is dan de openbaring van een gespannen wil, op het groote gericht.
Een jaar of tien geleden, toen hij tentoonstelde onder de auspiciën van den
Hollandschen Kunstenaarskring, bleek, dat hij zichzelf een weg had gemaakt en dat
zijn arbeid kon worden gezien naast dat van zijn begaafden broer Matthieu.
***
In de jaren 1917 en volgende komt veel werk uit zijn handen. Waar gaat het heen
met hem? Wij voelen het, als wij die - ik zou zeggen - onverbiddelijke teekeningen
zien uit die Schoorlsche jaren, welke zijn gereproduceerd in het bekende boekje van
F.M. Huebner ‘Die neue Malerei in Holland’. Cézanne, die zoo grooten invloed heeft
gehad - en nog heeft - op de moderne Nederlandsche schilderschool, heeft ook op
Wiegman invloed gehad, al was deze dan ook voorbijgaand. In enkele breed-gedane
duinteekeningen zien wij Wiegman zijn compositie opbouwen in vlakken, van een
sterke plastiek. Een felle, hoekige lijn, als met een beitel gestoken. Zoo met een
enkelen vinnigen omtrek zijn er de figuren in gezet van mannen met kipkarren. Het
zware zandgraverswerk, de moeizaamheid en de ernst van den arbeid, wij vinden de
accentuatie daarvan in dat stroeve duinlandschap. Wie dat leelijk vond of stijf, zag
niet, dat hier een zeer eigen opvatting doorstraalde, een opvatting welke a n d e r s ,
maar even echt was als die van ouderen. Jacob Maris zag het duin in zijn blondheid,
als een brok kleur tegen de lucht. Voor Hart Nibbrig was het duin een trilling van
zonlicht. Piet Wiegman gaf de plastiek van het duin en ook was het voor hem, als
elk deel der aarde, een plek, waar menschen moeizaam werken.
Het landschap liet hij los voor een tijd, want de menschen vond hij belangrijker,
niet de welgestelden, die zich laten ‘uitschilderen’ in hun Zondagsche pronk, maar
de armen, de harde werkers, die met hun lichaam moeten sjouwen voor het dagelijksch
brood en tobben moeten over den dag van morgen. Hij plaatste ze niet als model in
een atelier en schilderde ze niet als interessante kleurbrokken in een schilderachtige
locale omgeving. Voor hem waren het m e n s c h e n , levende en lijdende menschen,
wier menschelijkheid alleen voor hem belang had. Hij het hen zitten in hun poovere
kamertjes, met wat goedkoope pronk en een bloempot hier en daar; zoo teekende en
schilderde hij hen als menschen, gewond en geadeld door een leven van arbeid. Hier
is niet de picturale nieuwsgierige aan het woord, de beluste op kleur-effecten, maar
een man die met eerbied
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en medelijden deze menschen naderde en hun in eenvoud verrichte daad van eiken
dag. Zoo ging ook Van Gogh tot de menschen en wanneer ik dezen naam uitspreek,
dan is het om duidelijk te maken, dat Piet Wiegman tot de enkelen behoort, die in
hun kunst verwant zijn aan hem, die eens schreef: ‘Ik voel dat mijn werk in 't hart
van 't volk ligt, dat ik mij laag bij den weg moet houden, dat ik diep in 't leven moet
ingrijpen, en door veel zorg en moeite moet vooruitkomen’. Het was Vincent, die
het zoo duidelijk uitsprak, toen hij bezig was aan de studies voor zijn Brabantsche
‘Aardappeleters’: bij het zien van zijn werk moest men de gedachte krijgen, dat die
menschen met de handen, die zij naar de aardappels uitsteken, zelf de aarde hebben
omgespit; alles moest dus spreken ‘van handenarbeid en van dat zij hun eten zoo
eerlijk verdiend hebben’.
Die woorden komen ons in de gedachte, als wij deze figuren van Piet Wiegman
zien. Daar is het oude, wat kromgegroeide werkmannetje met zijn van kommer
vertrokken gezicht, die zit bij zijn kachel, de handen zwaar rustend op de knieën en
die andere nog inniger teekening van datzelfde mannetje, zittend op een stoel, als
een prachtig en gaaf beeld van heldhaftige berusting.
Uit omstreeks denzelfden tijd, 1919, dateert een teekening van een zittende vrouw,
waarin eveneens is gestreefd naar die concentratie van enkel het belangrijke, welke
Wiegman later nog verder zou ontwikkelen. De beteekenis van al deze figuurstukken
is, dat het geen portretten zijn met enkel de waarheid der gelijkenis met een bepaald
individu, maar dat het beelden zijn met de waarheid van een symbool, verbeeldingen
van het leven. Dit is hun geestelijke inhoud; de hevigheid en de zuiverheid der
ontroering hebben deze werken in hun veelzeggenden eenvoud doen ontstaan. Meer
nog dan in Wiegman's stillevens, vind ik in zijn figuurstukken het wezen van zijn
heele persoon het sterkst en het volledigst geuit. Het leven der menschen blijft hem
belangrijker dan dat der doode voorwerpen. En alsof hij bang is, dat kleuren een
picturaal accent zouden geven, waar hij louter menschelijk wilde zijn en den mensch
plaatste als middelpunt van zijn omgeving, vermeed hij de verf en bouwde hij de
meeste zijner figuren op in krijt of met de straffe, haast snijdende vegen van zijn
oost-indischeinkt-penseel.
***
Het stilleven stelde hem toch ook belangrijke vragen: hoe kan men beter een
compositie leeren bouwen dan door het stilleven? Ook hierin zocht hij een eigen
weg, al is hier en daar de invloed van anderen te herkennen. Soms wist hij stilleven
en figuur ineen te doen smelten als in die
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groote compositie van 1917, een meisje, dat voor een tafel met koffiegerei in een
kleine kamer aardappelen zit te schillen. In zijn stillevens zoowel als in zijn
figuurstukken is een treffende kracht, ontstaan door het weglaten van alle niet ter-zake
doende toevalligheden en het slechts weergeven van wat, naar Wiegman's gevoel,
van belang is. Vandaar die onmiddellijke inwerking van het beeld op ons. Niets stelt
zich tusschen het beeld en den toeschouwer, geen picturale bijzonderheden, geen
litteraire kennis. Dat directe van het beeld, dat concentreeren van vorm, lijn en kleur
tot het hoog-noodige, is het doel, waar Wiegman meer en meer op afgaat. Vergelijken
wij zijn laatste werk bij dat uit de jaren 1916-1919 dan blijkt de vooruitgang. Vooral
in de landschappen uit die jaren is soms nog een zekere woeligheid van vormen, een
onrust, welke wij ook zien in veel werk van de ‘Bergensche school’ uit dien tijd en
welke een gevolg was van cubistischen invloed. Bij Gestel werd het op een gegeven
oogenblik zelfs een kaleidoscopische warreling van vlakken.
Is Wiegman's later werk rustiger geworden, ook uit zijn eerste jaren bestaan werken,
die door hun stillen eenvoud treffen. Uit 1912 stamt de hierbij gereproduceerde
teekening van een vrouwenkop; het is merkwaardig hoe de jonge schilder, die nog
maar enkele jaren had gewerkt, met zoo vaste zekerheid deze teekening wist te
scheppen. Men zie die resoluut getrokken lijnen van het gelaat, die mooie welving
van het haar en vooral die sterke teekening van de oogen. Zoo ongeveer konden de
Japanners een gelaat teekenen, maar zij vermochten niet verder te gaan dan de
aanduiding van de oppervlakte. Hier, in dit even-voorovergebogen kopje, in dien
fijnen mond en dien in zichzelf gekeerden blik der oogen, krijgen wij een dieper
inzicht; een bepaalde geestes-houding spreekt ons uit dit gelaat tegemoet.
***
Al in 1919 bereikte hij in grootere figuurstukken een nog sterkeren eenvoud, een
nog strakker samentrekking van essentieele waarden. Hiervan getuigt b.v. een groep
van twee kinderen, welke hierbij is gereproduceerd. Het jongetje en het meisje, elk
in hun eigen wezen, hoe volledig zijn die, in alle beknoptheid, weergegeven. De
jongen met zijn kinderlijke trouwhartigheid, kameraad en beschermer van het zusje.
De jongen heeft een droomerige natuur, het zusje is levendiger, beweeglijker: zie
haar manier van recht-op zitten, de uitgespreide handjes, het flink-opgerichte kopje.
Wie dit beeld met aandacht bekijkt, zal zich verwonderen, hoe de schilder al deze
dingen voor ons tastbaar wist te maken met zoo buitengewoon sobere middelen. En
als men dit werk nu niet dadelijk kan waardeeren,
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moet men zich eens die sierlijke, gelikte en geflatteerde kinderportretten voor den
geest halen, die wij uit sommige salons kennen: ja, die hooren ook inderdaad thuis
in een ‘salon’. Op het eerste gezicht zal men die portretten misschien nog ‘beelderig’
vinden, maar zijn ze op den langen duur interessant voor anderen dan de ouders en
zullen ze ook sommige ouders niet danig gaan vervelen? En wanneer men dan dit
simpele groepje ziet van een broertje en een zusje, waarbij alle expresselijke
mooi-doenerijop-bestelling is vermeden en waarbij is getracht iets te zeggen van de
kinderziel, welke belangrijker is dan het kinder-uiterlijk, zou men dan dat groepje
niet wenschen te bezitten en maakt men het dan niet los van b e p a a l d e kinderen?
Mij althans gaat het zoo, dat ik dit méér vind dan een portret; dat ik dit vind een beeld
van het kinderlijke, een uitdrukking van het wezen van kinderen. Er is hier iets
gevonden van dat primair-zuivere, van dat in-eens doordringen tot de ziel, waarbij
wij alle picturale schoon kunnen versmaden, omdat hier reeds door de samensmelting
van kleur en vorm in een zeer evenwichtige, gesloten compositie in allen eenvoud
de ontroering van den kunstenaar tot ons komt en het beeld, dat hij zag - niet met
zijn oog maar met zijn hart, klaar en groot voor ons staat.
***
Van zijn werken uit het daarop volgend jaar, 1920, kan ik nog noemen het portret
van den schilder Grégoire en diens vrouw, dat ook al weer het streven vertoont om
het wezenlijke der beide menschen en hun betrekking tot elkaar in één forsche greep
samen te vatten. Het is hier de groote, zware mansfiguur, met den breeden, donkeren
kop en de krachtige hand: de Daad, en de vrouwenfiguur, teerder, maar sterk in het
vertrouwen in den man. Die geestelijke betrekking tusschen twee wezens krachtig
en eenvoudig te verbeelden - wij zagen het ook in dat kindergroepje, dat is een sterke
kant van Wiegman's talent.
Het is echter niet te ontkennen, dat hier gevaren dreigen. In de eerste plaats is er
aan alle versobering een grens: zij kan al gauw een spelletje worden van het verstand,
hetgeen wij bij Van der Leck het beste kunnen waarnemen. De pathologische weerzin
om het doek aan te raken leidt dan tot een ‘minimalisme’, als ik het zoo noemen mag,
dat gaat lijken op het opgeven van raadseltjes. In de tweede plaats kan er overdrijving
gaan komen in het afstand doen van picturale waarden en wel in dien zin, dat men
de verf gaat smeren alsof het modder is, terwijl toch de verf een prachtig materiaal
vormt, dat, mits goed behandeld, een verheuging kan geven, welke men ten onrechte
als materialistisch wenscht te beschouwen.
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Aan deze gevaren is Wiegman in sommige zijner laatste werken niet geheel ontkomen,
maar ik twijfel niet, of hij zal ook hierin tot een oplossing raken. Want hij beschouwt
zich niet als een ‘arrivé’, maar zoekt met alle eerlijkheid en kracht, die in hem zijn,
naar steeds vollediger uiting van het schoonheidsideaal, dat hij zich droomt.
Wiegman wil, wat hij te zeggen heeft, met kracht zeggen, met een geweld, dat
niets ontziet. En zoo wierp hij, in 1926, die teekening op het papier, als met de vuist
er op gezet, van ‘de Blinde’. Ik vind dit te behooren tot het allerbeste, dat Wiegman
heeft gemaakt. Het is een geaquarelleerd portret van een blinden man, die ondanks
zijn gebrek een enorme vitaliteit behield. Een der blinde oogen staart dof en open.
Maar de kop is krachtig opwaartsch geheven op den gespierden nek. Resoluut, als
een uitdaging, staat de mond in het gelaat en dat fel-levende is er zelfs in en om de
doode oogen. Het is een blinde, die van zijn leven nog het beste maakt wat er van te
maken is, die niet zijn gebrek cultiveert of beklaagt, maar krachtig voortleeft met de
hem restende zintuigen. Denkt men zich dit beeld naast die van anderen, Breughel's
droeve stoet van struikelende blinden, Eekman's blinde strompelaar langs een heg,
Van der Leck's blindeman, die geleid wordt door de dorpsstraat, dan is Wiegman's
visie er eene, welke men naast deze andere grootsche concepties kan zetten. Zoo'n
werk als dit komt in eens, in één machtige opstuwing van al wat een kunstenaar tot
de daad brengt, tot stand.
***
Nu gaat Wiegman verder op zijn weg. Daar in den noordwesthoek van Limburg, in
Thorn, zoekt hij de stilte om zijn werk groot en zuiver te houden en het te verdiepen.
Hij zoekt het primitieve van sommige dorpsmenschen weer te geven met zoo primitief
mogelijke middelen en tegelijk werkt hij aan een groote portretgroep, waarin hij wil
breken met wat wij noemen ‘gelijkenis’, waarin hij het geestelijk wezen der figuren
wil verbeelden.
Een moeilijke opgaaf, deze laatste; er liggen gevaren op den weg, zooals ik
hierboven al zeide en ik hoop, dat Wiegman deze te boven zal komen. Te veel heerscht
in onze moderne schilderkunst een neiging naar de ‘allerindividueelste uiting’, welke
meer en meer het volk van de kunst vervreemdt. Wij moeten weer komen tot een
kunst, welke natuurlijk opwelt, onberoerd door exotismen als negerplastiek, en welke
niet ineen schrompelt onder louter-verstandelijke bijmengsels. Honderd jaar geleden
gold de techniek als het een en het alles van de schilderkunst, thans beleven wij een
ander uiterste: de techniek is niets, de geest, de bedoeling is
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alles. Beide wanverhoudingen zijn ongezond. In eiken grooten tijd van de kunst is
een groote techniek met een grooten geestelijken inhoud samengegaan. Wij moeten
weer tot een cultuur komen, waarin een werkelijk nieuwe kunst kan ontbloeien. Aan
het voorbereiden van die toekomst werkt onze moderne Hollandsche schilderschool
met moedige overtuiging. Ook Piet Wiegman. Het is opstaan en vallen en zoolang
deze jonge schilders de overtuiging hebben, dat zij er nog niet zijn, is er hoop, dat
er iets bereikt zal worden.
***
Alvorens nu over den iets jongeren broeder, Matthieu Wiegman, te spreken, moet
ik even deze twee figuren naast elkander stellen. Matthieu Wiegman heeft zich een
grootere bekendheid verworven dan zijn broeder Piet en, naar ik meen, om twee
redenen: omdat hij productiever was en omdat hij veelal een onderwerp koos, dat
zich tegenwoordig in groote belangstelling mag verheugen: de religieuse voorstelling.
Onder die grootere vermaardheid is het werk van Piet W. ongetwijfeld meer in de
schaduw geraakt dan het verdiende. Want in beider kunstenaarschap zie ik geen
voldoende verschil om het verschil in waardeering te rechtvaardigen. Hun aanleg
acht ik vrijwel gelijk, hun naturen echter niet. Matthieu heeft teerdere sentimenten
dan Piet, maar Piet kan een kracht, een forschheid ontwikkelen, welke Matthieu niet
bereikt. Beider richtingen zie ik gelijk loopen. Beide broeders zoeken naar een zoo
direct mogelijke uiting van de emotie, die hen drijft, naar een beeld dus, dat tot den
mensch zoo duidelijk en eenvoudig mogelijk spreekt, zonder omwegen, zonder
picturale of litteraire raffinementen. Men zou hun beider kunst kunnen vergelijken
met twee rivieren, uit eendere bron ontsproten, beide vloeiende naar dezelfde zee,
maar door verschillende landschappen stroomend. Katholieke ijveraars slaan
Matthieu's werk hooger aan vanwege de belangrijke plaats, welke de religieuse
voorstelling in zijn werk inneemt. Dit is een vergissing, welke te goeder trouw wordt
begaan maar die niettemin schadelijk is omdat zij het wezen van de Kunst miskent.
Wat doet het onderwerp er toe? Wanneer de religieuse voorstellingen van Matthieu
W. ons, als k u n s t , iets te zeggen hebben, dan is dat omdat zij voor hem het middel
waren om zich als kunstenaar te uiten en omdat die uiting schilderkunstig zoodanig
was, dat wij die als kunst aanvaarden, onverschillig van welk kerkelijk geloof wij
zijn. Alleen in deze opvatting wensch ik dat werk hier te bespreken; voor zoover het
iets anders is dan kunst heeft het voor den zoeker naar kunst geen belang. Er wordt
door katholieke ijveraars groote aandacht geschonken aan de nauwkeurigheid,
waarmee Matthieu W. rekening houdt
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met de gegevens en de formaliteiten van de geloofsleer. Laten wij ons voor oogen
houden, dat dit alles met de kunst niets te maken heeft. Dit moest ik zeggen ter wille
van de zuiverheid der beschouwing.

II.
Matthieu Wiegman.
Het zal zoo ongeveer twintig jaren geleden zijn, dat sommige schilders van de jonge
Amsterdamsche school het land van Bergen en Schoorl uitverkoren om daar te gaan
werken. Wie de eerste was, weet ik niet, maar al gauw waren er Matthieu Wiegman,
Gestel, van Blaaderen, Colnot en Filarski; anderen volgden, dichters ook, musici en
beeldhouwers en er ontstond een fleurig cénacle, waarin ook de figuur van den
‘philosophe distingué’ niet ontbrak. Natuurlijk bleef het niet zoo, en dat was gelukkig,
want niets is zoo doodend in de kunst als het behoud en de sleur. Op een zeker
oogenblik merkt men, dat er geen noodzakelijkheid is tot het bijeenblijven en dan
gaat men uiteen en zoekt het elders. En altijd is er ook de drang om weer nieuwen
adem te scheppen in Frankrijk en Italië, welke onze cultuur bevruchten sinds wij het
schrijven hebben geleerd.
Het is natuurlijk altijd een toeval, dat zulk een centrum ontstaat; is niet overal de
schoonheid te vinden? Maar toch is er steeds een innige, geenszins toevallige
betrekking tusschen het landschap en de schildersgroep, die zich daar vestigt. De
Haagsche impressionistische school zocht vóór alles de kleur en waar zij werkte, in
de Haagsche duinen en bosschen, aan de Nieuwkoopsche en Loosdrechtsche plassen,
was het bovenal de bijzondere kleur, die de bekoring gaf. De jonge Amsterdamsche
school zocht naar stijl en vond die in het toen nog ongerepte stijlvolle Bergensche
en Schoorlsche land en later in Italië, Zuid-Frankrijk en op Corsika.
In het begin dezer beschouwing is gezegd, hoe Piet, die, hoewel ongeveer een jaar
ouder, eerst op 23-jarigen leeftijd ging schilderen, zijn groei als schilder vond in
Schoorl; thans moet worden verteld van Matthieu, die in Bergen de eerste bevrijding
vond uit zijn zoeken naar uiting van al, dat in hem broeide.
Evenals Piet toonde Matthieu al in den aanvang een sterke individualiteit; door
zijn werk loopt een vaste lijn; het toont in alle overgangen een onverzettelijk streven
naar een hoog doel en die nooit doovende overtuiging leidt al van zelf tot de conclusie,
dat de kunstenaar iets te zeggen heeft, dat buiten tijd of toeval staat, en dat in hem
iets brandt van dat heilig vuur, dat alleen het kunstwerk doet scheppen.
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Matthieu Wiegman is een bijzondere plaats bij ons gaan innemen en het wordt tijd
eens te bezien, wat hij bereikt heeft.
***
Geboren in 1886 is Matthieu Wiegman opgeleid als huisschilder, welk vak hij leerde
op de Ambachtsschool te Alkmaar. Ik heb altijd gevonden, dat dit voor een schilder
een voortreffelijk begin is; wie de verf heeft leeren behandelen en ook de vreugde
van het nederig ambacht heeft gekend, zal later niet met het schoone materiaal gaan
klodderen, als ware het een gemeen product. In 1903 ging hij naar Amsterdam om
het decoratiefschilderen te leeren en evenals de Bottema's is hij daar een tijd lang
werkzaam geweest op de Plateelbakkerij ‘De Distel’, waar hij vazen beschilderde.
Van daar kwam hij op het atelier van André Vlaanderen, waar hij hielp aan de
uitvoering van diens decoratieve ontwerpen. Zijn aanvang liep dus geheel in de
richting der versierende kunst en de zin tot decoratieve vlakvulling, waarvan sommige
van zijn vroegste werken getuigen, is toen aangekweekt. Intusschen had hij wel
begrepen, tot meer in staat te zijn dan tot het uitvoeren van eens anders ontwerpen.
Een sterk, natuurlijk talent had zich al vroegtijdig in hem kenbaar gemaakt en uit
wat hij, louter voor plezier, zoo in zijn vrijen tijd teekende, bleek, dat hij reeds als
jongen over ongewone gaven beschikte. Ik ken een kleine copie van hem, naar een
plaat geteekend, toen hij 15 jaar oud was en die voortreffelijk is; niet een doodsche
copie maar reeds met een frissche levendigheid gedaan. En zoo kwam hij in 1905 te
Amsterdam op de Academie van Beeldende Kunsten.
(Slot volgt).
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Een oud Umbrisch stadje: Spoleto,
door A.H. Luijdjens
(Slot).
HET is niet mogelijk in dit korte bestek naast de kunst-geschiedenis ook nog aan de
krijgsgeschiedenis van Spoleto recht te doen wedervaren, doch één ding is van het
hoogste belang, dit namelijk: dat bij den inval der Longobarden in Italië hier een
Lombardisch hertogdom werd gesticht. Na den ondergang van het Longobardische
rijk werd door Karel den Groote en zijn opvolgers het hertogdom bestendigd en zóó
groot was zijn beteekenis, dat twee der hertogen (Guido III, 890-94, en zijn zoon
Lamberto, 892-98) de keizerskroon van Italië hebben gedragen. Dit bewijst
overtuigend, dat ook in de Middeleeuwen Spoleto een zeer belangrijk centrum was.
Eerst in 1247 eindigde de rij der hertogen en werd het gebied ingelijfd bij den
Kerkelijken Staat.
In den loop der Middeleeuwen werden vele en rijke kerken gesticht, zooals met
den rang der stad overeenkwam. Grootendeels bestaan zij nog in ongeschonden staat
en haar wanden (indien niet in den baroktijd met stucco overdekt) toonen vele fresco's,
die evenzeer historische als artistieke waarde bezitten. Twee dier kerken moeten hier
nader besproken worden.
Even buiten Spoleto tegen de helling van den Monteluco verrijst San Pietro, gebouwd
in de Vde eeuw, doch waarvan de gevel in zijn tegenwoordigen vorm uit de XIIde
eeuw dagteekent. Door een brand verwoest, is de kerk in 1324 geheel vernieuwd,
waarbij men echter van het oude materiaal een gelukkig gebruik heeft gemaakt. De
façade moet bij die gelegenheid in hoofdzaak intact zijn gelaten en is door haar reliefs
die uit zeer uiteenloopende tijdperken dagteekenen, hoogst merkwaardig. (Afb. 5).
Het interieur is later in den baroktijd (1750) nogmaals hernieuwd en thans
absoluutkarakterloos. De marmerfaçade heeft in den loop der eeuwen een warme,
goudbronzen kleur aangenomen en verdient een nadere bespreking ten volle. Onder
het bekronende tympanon bevindt zich een zeer kleine dwerggalerij bestaande uit
blinde boogjes, een motief, dat het eerst is aangewend aan de kerken in Armenië en
dat zich vandaar over geheel Voor-Azië heeft verbreid. Eigenaardig is, dat het reeds
wordt aangetroffen op de twee oudste bekende reuzenaltaren, die in Iran opgericht
zijn door de aanhangers der Mazdaïstische godsdiensten (zonaanbidders).
Onder deze galerij opent zich een groot vierkant vlak, dat zonder eenigen twijfel
bestemd was voor een mozaïek, hetwelk echter geheel is verloren
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gegaan. Aan beide zijden ziet men drie kleinere vakken, waarvan de twee onderste
reliefs bevatten en wel: twee engelen, die wierookvaten dragen en twee koeien. Ook
deze koeien zijn terug te brengen tot de Mazdaïstische zonneleer en moeten als
gelukssymbolen beschouwd worden. Het zeer hooge aanzien, waarin de koe zoowel
in Iran als in Indië stond, maakte, dat de Mazdaïsten in haar de overbrengster zagen
van de wonderlijke, schoonheid en geluk in zich besluitende substantie, Hvarenah,
die, behalve in de zon en de andere hemellichamen, o.a. ook in het kruid des velds
aanwezig was en dus door de koe aan de menschheid werd overgebracht. Natuurlijk
moet men in dit verband ook denken aan de Heilige koe van de Egyptische godin,
Isis.
Het middelste gevelveld wordt doorbroken door drie ronde openingen, twee zeer
kunstige vensters, wier versieringen worden herhaald in een schijnvenster in het
tympanon aangebracht en een roosvenster, waarvan de roos echter niet meer aanwezig
is en vervangen door een leelijk raam. Om de roos zijn vier hoeken uitgespaard,
waarin de symbolen der Evangelisten, zooals we op vele kerken der XIIde en XIIIde
eeuw aantreffen.
Zeer fraai is het bloemenornament op de lijsten en de architraaf der middelste
deur, dat eenigszins herinnert aan dat van San Salvatore, doch uit het einde der elfde
eeuw dagteekent. (Afb. 6). Het is dus romaansch en niet romeinsch. Aan beide zijden
wordt dit lofwerk geflankeerd door vier ‘verdiepingen’ van op zuiltjes steunende
boogjes, dus opnieuw het Iraansche blinde-bogen-motief, onderbroken door bas-reliefs
met symbolische dieren: o.a, pauwen (onsterflijkheid) en herten (ook voorkomend
in het Mazdaïstisch landschap). Naast deze dubbele decoratie zijn aan beide zijden
vijf grootere bas-reliefs boven elkander aangebracht, waarvan zoowel links als rechts
de beteekenis der beide bovenste volkomen duidelijk is. Zij stellen zeer realistisch,
hoewel met middeleeuwsche primitiviteit, voor: links, het lot van den rechtvaardige
en dat van den zondaar na den dood; rechts, Christus wascht de voeten van Petrus
en Christus doet de wateren van het meer van Tiberias bedaren. Men ziet aan deze
reliefs dat zij niet voor de plaats, waar zij zich nu bevinden, bestemd waren, daar
sommige te groot, andere te klein zijn. De zes daarop volgende lagere reliefs zijn
van veel grover maaksel en hun beteekenis valt geheel buiten den cyclus der bijbelsche
voorstellingen. (Afb. 7). Men ziet o.a. een vos, die zich dood houdt en door twee
vogels gepikt wordt, een grifioen door een leeuw vervolgd, een houthakker, die een
leeuw vangt in een gespleten boomstam, zooals in het epos van Reynaert de Vos de
beer wordt verschalkt, enz. Moeten wij hier met Gregorovius veronderstellen, dat
wij te doen hebben met voorstellingen uit den roman ‘Van den Vos Reynaerde’,
welke roman in de XIIde eeuw ook in Umbrië zeer populair was? Of zijn het veeleer
illustraties van in dien tijd algemeen bekende fabels en hebben ze
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als zoodanig moraliseerende strekking? Mijns inziens is het niet onwaarschijnlijk,
dat bij den eersten bouw der kerk er nog meer symbolen van Mazdaïstischen
oorsprong in den gevel waren verwerkt. Deze zijn dan verloren gegaan en van de
overgeblevene werd bij de restauratie in de 13de eeuw den zin niet meer verstaan.
De marmerwerkers van dien tijd meenden te doen te hebben met moraliseerende
dierfabels en vulden hetgeen ontbrak aan met de zoo-even beschreven reliefs.
Eigenaardig is, dat in het naburige Perugia op de beroemde Fontana Maggiore van
Niccolò Pisano dergelijke voorstellingen voorkomen, zoodat hier zeer zeker één dier
beide monumenten het andere beïnvloed heeft. Wegens de groote moeilijkheid om
de reliefs van San Pietro te dateeren, is het tot nu toe niet mogelijk te zeggen, aan
welk monument de dierfabels het eerst zijn aangebracht.
Boven de deur is een uit mozaïekwerk bestaande hoefijzerboog, van Perzischen
oorsprong, die in Armenië aan vele Christelijke kerken wordt aangetroffen; in Italië
daarentegen elders n e r g e n s v o o r k o m t .
Concludeerend zien we dus hier in Spoleto een tweede zeer belangwekkende kerk,
die evenals de San Salvatore Oostersche invloeden vertoont, doch die wegens
herhaalde restauraties en toevoegingen ons voor veel moeilijker problemen plaatst.
Bovendien is over deze kerk vrijwel geen litteratuur verschenen en zelfs is voor
dezen nooit een poging tot verklaring der verschillende versieringen beproefd. Het
is dan ook best mogelijk, dat later onderzoek tot geheel andere conclusies leidt,
hoewel m.i. de Mazdaïstische invloed niet te loochenen valt*). Diensvolgens zien wij
te Spoleto gedurende eenige eeuwen een continuïteit van oriëntaalschen invloed,
waaraan de anachoreten van den Monteluco stellig niet vreemd zijn.
Het Oostersch karakter is, in mindere mate, ook waar te nemen aan eenige
‘vergeten’ kerkjes in de omstreken van Spoleto. Van deze wil ik, al is het terloops,
nog noemen San Giuliano, gelegen op den Monteluco, welks portaal eveneens
Mazdaïstische diersymboliek vertoont (o.a. een grazende koe). Verder bevindt zich
in den klokketoren van de Domkerk een aan een andere kerk ontleenden bouwsteen,
waarop twee typisch ‘Mazdaïstische’ herten. Op deze fragmenten is nog nooit de
aandacht gevestigd.
Een andere eveneens zeer belangrijke kerk is de Kathedraal (L'Assunta), doch alvorens
deze te bespreken, ben ik genoodzaakt weer een greep uit de krijgsgeschiedenis te
doen. In de Middeleeuwen groeide evenals in geheel Italië ook in Umbrië steeds
meer de macht van den derden stand en in het jaar 1155 waren de Spoletijnen zóó
bewust van eigen kracht, dat

*) Over den samenhang tusschen Mazdaïstische en Christelijke kunst, zie:Josef Strzygowski,
Ursprung der Christlichen Kirchenkunst. Leipzig, 1920, blz. 99 en vig. - De hooggeleerde
schrijver haalt den gevel van San Pietro te Spoleto aan als voorbeeld van dezen samenhang,
zonder echter van de reliefs een ontleding te geven.
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zij weigerden den keizer, Frederik Barbarossa, de belasting te betalen en de boden
des keizers zelfs gevangen zetten. Het gevolg was een beleg, waarbij tengevolge van
den roekeloozen moed der belegerden de stad in handen des keizers viel. Wat haar
lot was blijkt het best uit volgend bericht van Barbarossa: ‘Tusschen drie en negen
uur namen wij deze zeer sterke veste, die honderd torens telde, door middel van het
vuur en onze zwaarden; en, oneindigen buit medenemend, en meer nog verbrandend,
hebben wij haar tot een puinhoop gemaakt en tot op de fundamenten vernietigd’.
Nooit is de stad dezen slag te boven gekomen en hoewel zij nog dagen van
voorspoed heeft gekend, haar oude vitaliteit was voorgoed gebroken. In 1185 ontving
zij van denzelfden keizer, die haar weer in genade aannam, met vele andere reliquieën
een byzantijnsch Madonnabeeldje, dat volgens een legende geschilderd was door
den evangelist Lucas, welk beeldje de aanleiding werd tot de bouw van den Dom,
die in 1198 door paus Innocentius III werd ingewijd.
Helaas is onder Urbanus VIII deze kerk door Bernini ‘verfraaid’ met het gevolg,
dat er van het interieur, behalve de apsis, weinig van kunstwaarde over is. De kerk
heeft drie schepen, die tengevolge der witte pilaren en het vele stucco een killen
indruk maken.
De fraaie, vroeg gothische façade is door dwarslijnen zeer harmonisch in drie
vlakken verdeeld. (Afb. 13). Het bovenste, bekroond door een timpanon, wordt
verlevendigd door drie groote eenigszins toegespitste bogen, in de middelste waarvan
zich een mozaïek bevindt: ‘Christus tronende tusschen Maria en den H. Johannes
met engelen’, werk van Solsterno (1207).
Buitengewoon mooi zijn de lijsten en de architraaf van de middelste deur, een der
beste voorbeelden van het buitengewone kunnen der XIIIde eeuwsche marmerwerkers.
Duidelijk is hier de navolging van de versieringen van den S. Salvatore. Naast de
façade verheft zich een 55 M. hooge klokketoren uit de XIde of XIIde eeuw, die dus
reeds gebouwd is voor een vroeger op deze plaats staande kerk. In de jaren 1499-1500
is voor de kerk een zeer fraaie portiek gebouwd, die in alle oudere gidsen wordt
toegeschreven aan Bramante, doch waarvan thans bewezen is, dat zij het werk is van
twee veel minder bekende architecten, n.l. van Meester Ambrogio di Milano en
Meester Pippo di Firenze. Het schijnt ons toe, dat de zeer harmonische indruk, die
deze portiek maakt, te danken is aan de samensmelting van twee richtingen in den
Renaissancestijl, de festoeneerende, soms overdadige Lombardische richting en de
zeer voorname, koelere richting, die in Centraa-Italië en ook te Rome overheerschte.
(Afb. 14). Eigenaardig is, dat de portiek in geheel anderen stijl gebouwd en uit een
geheel andere eeuw, een harmonisch geheel vormt met den eigenlijken gevel.
In het koor van den Dom vinden wij zeer belangrijke fresco's van Fra
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Filippo Lippi, geschilderd tusschen April 1467 en den herfst van 1469. Het is het
laatste werk van den grooten kunstenaar, daar hij te Spoleto voor altijd zijn roemrijke
loopbaan afsloot. Bij zijn dood, 8 October 1469, waren de bestelde fresco's niet
gereed, zoodat zijn helpers, in de eerste plaats Fra Diamante, het werk hebben
voltooid. De schilder, een slecht monnik maar geniaal kunstenaar, heeft te Spoleto
zijn meest verinnerlijkt en mystiek werk gegeven, Wellicht voelde hij reeds het
naderen van zijn einde. Mijn bestek laat niet toe de fresco's, die trouwens door
reproducties overbekend zijn, hier nader te beschrijven. Ze stellen voor: Verkondiging,
het Sterfbed van Maria; de Geboorte en in de welving der absis de kroning van Maria.
In de absis vooral zijn groote gedeelten ongetwijfeld nog door den ouden Meester
zelf geschilderd.
Zooals gezegd werd het hertogdom in 1247 bij den Kerkdijken Staat ingelijfd.
Tijdens het verblijf der Pausen te Avignon rebelleerden echter de burgers met het
gevolg, dat zij in 1354 door den stadhouder, den geduchten kardinaal Albornoz weer
onder het pauselijk gezag werden teruggebracht en er, zoogenaamd ter verdediging
naar buiten, doch in werkelijkheid tegen eventueele opstanden onder de burgers, op
het hoogste punt der stad, den Monte S. Elia, een kasteel, de Burcht, werd gebouwd,
dat door zijn omvang en stevigen bouw een der belangrijkste militaire monumenten
van dien tijd is. Egidio di Albornoz gaf op den 2 April 1362 aan den beroemden
bouwmeester Gattaponi opdracht tot het bouwen van dit kasteel en tevens vrijheid
de bevolking der stad te dwingen aan den bouw deel te nemen. (De benoeming kan
men vinden in het Archief van het Collegio di Spagna te Bologna, vol. VII, n. 188,
blz. 211). Onjuist is dus de opgave van Carlo Bandini in zijn overigens zeer
lezenswaardige werkje ‘Spoleto’, uitgegeven te Bergamo (zonder jaartal) die het jaar
1355 aangeeft. In 1370 was de burcht nog niet geheel voltooid. Het bouwwerk diende
voor militaire doeleinden, doch tevens als verblijfplaats van den gouverneur, waarmee
bij den bouw rekening moest worden gehouden. Er zijn dan ook twee ‘cortili’; één,
de zuidelijke voor de soldaten, de andere, de noordelijke, (Cortile d'onore) voor den
burchtheer bestemd. Gedurende de Renaissance werd deze laatste binnenhof nog
verfraaid. Dat ook voor versiering was zorg gedragen blijkt wel uit het hier afgebeelde
fresco ‘Madonna met Heiligen’ van den Spoletijnschen schilder Lo Spagna, dat uit
de Burcht afkomstig is en zich thans in de, voor de Umbrische school, zoo belangrijke
Pinakotheek der stad bevindt. (Afb. 10).
Dit kasteel heeft grootsche dagen gekend; ik behoef slechts te herinneren aan twee
zijner bewoners: Paus Nicolaas V en Lucrezia Borgia, die er tijdens den glanstijd
van Spoleto woonden en aan den Florentijnschen gouverneur Maffeo Barberini, die,
later Paus geworden, onder den naam Urbanus VIII, steeds groote sympathie bleef
voelen voor Spoleto en daar-
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van blijk gaf door zijn besten architect Bernini opdracht te geven de domkerk te
restaureer en. Het is jammer, dat wij deze uit zoo nobel gevoel gesproten restauratie
niet méér waardeeren kunnen. Gedurende eeuwen was de Burcht de
lievelingsverblijfplaats van pausen en vorsten en thans.... sedert 1817 doet dit gebouw,
dat Gregorovius een der mooiste monumenten van de Middeleeuwen noemde, dienst
als strafgevangenis! Loffelijk is daarom het initiatief van het tegenwoordige
gemeentebestuur van Spoleto, dat herhaaldelijk heeft aangedrongen op verandering
in dezen schandelijken toestand en op herstel van den deerlijk verbouwden en aan
zijn onwaardige bestemming aangepasten burcht. Het is mij een genoegen hierbij
twee schetsen van het restauratie-ontwerp van den hoogst verdienstelijken architect
Cav. Prof. Ugo Tarchi te kunnen publiceeren. Deze kunstenaar, die op het gebied
van restauraties reeds lang zijn sporen heeft verdiend (ongetwijfeld zullen sommige
lezers zijn restauratie van het grafmonument van St. Franciscus te Assisi hebben
gezien) heeft verschillende plannen voor Spoleto in portefeuille, waaronder ook de
geheele restauratie van S. Salvatore. Ik waardeer het dan ook ten zeerste, dat de
kundige geleerde zoo vriendelijk was twee teekeningen, die zelfs in Italië nog niet
gepubliceerd zijn, te mijner beschikking te stellen, waarvoor ik hem hier mijn
oprechten dank betuig. (Afb. 8 en 9). Daar zijn restauratieplan de goedkeuring
wegdraagt van de Ministers van Justitie en Onderwijs, is de uitvoering ervan vrijwel
verzekerd. Op de teekening van den ‘Cortile d'Onore’ is in den achtergrond de ‘torre
spiritata’, de spooktoren zichtbaar....
Wie van de zoo schilderachtige Piazza Campello naar de Rocca (de Burcht) opziet,
wendt allicht zijn blikken naar rechts en bewondert de eeuwig groene hellingen van
den Monteluco. Deze berg, in de Oudheid heilig, in de Middeleeuwen woonplaats
van Anachoreten, die eerst door de Fransche Revolutie in hun vredig bestaan werden
gestoord, vormt met zijn grootsche bosschen van steeneiken een door alle eeuwen
gespaard brok ‘gewijde natuur’. Wie hem beklimt, wat geen toerist behoort na te
laten, zal genieten van rustige schaduwrijke bosschen, doorsneden door smalle
geheimzinnige paden, waarlangs hier en daar kapelletjes en kerkjes herinneren aan
de Thebaïde, die hier tot voor kort bestond. Dezen berg heeft ook de H. Franciscus
beklommen en op den top heeft hij zelf een der eerste kloosters voor zijn
minderbroeders gesticht. Steeds heeft hij een groote liefde gekoesterd voor Spoleto,
de stad, waar zooals bekend zijn ‘bekeering’ plaats greep. De herinneringen aan
dezen grootsten Heilige zijn dan ook vele.
De Monteluco is van de stad gescheiden door een diepe kloof en over deze kloof
is een brug geslagen van zoo ontzagwekkende structuur, dat zij door reuzen uit een
fabelwereld gebouwd lijkt. (Afb. 12), Wanneer deze ‘Ponte delle Torri’ ontstond, is
zeer onzeker. De meeningen daaromtrent loopen
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zoo sterk uiteen, dat sommigen er een werk uit den Romeinschen keizertijd in zien,
anderen haar in haar geheel aan de 13de eeuw toeschrijven, terwijl ook de
tusschenliggende eeuwen tamelijk willekeurig als tijd van ontstaan zijn genoemd.
Misschien ook is de brug niet als geheel ontstaan, doch veeleer een bouwsel, dat
telkens weer is hersteld, gewijzigd en verhoogd. Hoe het zij, het is vrijwel zeker, dat
aan Gattapone een deel der eer toekomt van den bouw van dit reuzenwerk. De brug,
230 M. lang, bestaat uit tien bogen rustend op geweldige pilaren van baksteen. De
middelste zijn niet minder dan 80 M. hoog!
Hoewel Spoleto's bloeitijd voorbij was, werden ook in de volgende eeuwen nog
vele groote kunstwerken geschapen: Renaissance- en barokpaleizen, kerken,
graftomben. Er werkten schilders als Pinturicchio en Lo Spagna, van wie de laatste
misschien uit de stad geboortig is. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat Spoleto
een centrum is, waar iedere kunstperiode werken van groote waarde heeft
achtergelaten. Weinig streken zijn rijker aan herinneringen en hoewel het moderne
Spoleto nog een nijver plaatsje is, mag men aannemen dat de toekomst der stad geen
verrassingen zal brengen. De weldadige rust, die over haar oude paleizen en kerken
ligt, wordt zelfs niet gestoord door in deze omgeving misplaatste auto's of
motorrijwielen, die in de zeer steile straten allen dienst zouden weigeren.
Toch hoopt de echte Spoletijn nog steeds op den terugkeer van de oude glorie en
slechts noode duldt hij de meerderheid van het naburige Perugia, ‘la Augusta’. Niet
zonder weemoed leest hij de spreuk op één der mooie fonteinen van de stad: ‘Et
undae et anni’ (Zooals de golven vervlieden de jaren). Voor zijn stad zijn ze vervloden,
eeuwen en eeuwen van roem en grootheid, onweerbrengbaar.
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Psychologie van den Antwerpenaar
door Emm. de Bom
ER zou daar, bij nader overwegen, zeker een lijvig boek over te schrijven zijn. Over
de verscheiden aspekten van dit eigenaardige wezen, namelijk. Er zou misschien
veel kwaads te zeggen zijn, oneindig veel kwaads; maar ook wel veel goeds, oneindig
veel goeds. In ieder geval, de Antwerpenaar, gelooft u me, is een ding apart in de
wereld. Een eigen personaliteit onder de diverse stedenbewoners van onzen aardbol.
Het is een type, hij vertegenwoordigt iets dat je elders niet op eendere wijze zult
aantreffen. Hij heeft zijn speciale hebbelijkheden, zijn kenmerkende trekken, zijn
afgeteekend temperament, een levens-opvatting, die eenigszins afwijkt van die welke
andere stedenbewoners er op nahouden, men kan van hem niet zeggen, met den
leekedichter:
Wees u zelf, zei ik tot iemand.
Maar hij kon niet, hij was niemand.

Hij stelt wat voor, in 't vroede, en in 't zotte. Ge kunt er een hekel aan hebben. Zooals
ik eens een Brusselsche dame hoorde zeggen: ‘une heure pour Anvers, c'est bien
assez’. Maar zij w i s t niet. Gij kunt er ook hartstochtelijk van houden, aan die stad
en haar bewoners allerlei beminnelijke deugden toedichten, die uw hart met een
balsem, met een zalig gevoel o verstroomen. Maar - ge kunt er niet onverschillig
voor zijn. Antwerpen, de Antwerpenaar - beiden zijn een, in elkaar gegroeid, en in
deugd en in ondeugd vormen ze saam een wezen, waar tegenover ge voelt de
zekerheid, dat ge een werkelijkheid voor u hebt staan.
Antwerpen is een wereld-stad en Antwerpen is een provinciestad. Een wereldstad
van groote allure, een grootscheepsche stad, ik waag de zinspeling. Maar ook zeer:
een provinciestad, zeer provinciaal.
Die kwaliteit karakteriseert tamelijk juist, dunkt me, de meening die ge krijgt, als
ge stad en stedeling eenigszins van nabij bestudeert.
Wij zijn, u weet het, een groote zeehaven.
Baudelaire heeft ergens geschreven (in zijn posthuum dagboek namelijk) dat geen
stad eigenlijk groot kan genoemd worden, als ze niet gelegen is aan den oever van
een stroom.
De stroom leidt naar de zee, 't is de weg naar de oneindigheid van den Oceaan.
En de Oceaan is de wereld.
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Emile Verhaeren zegt van de Schelde:
Escaut! Escaut!
Tu es le geste clair
Que la patrie entière
Pour gagner l'infini fait vers la mer.

Die stroom, die haven, ze dwingen den Antwerpenaar om ver-uit te kijken. Van uit
de kleine burcht, waar hij zich heeft genesteld, tot ver over de wateren. Hij kan, hij
mag niet klein zien. Thuis, in zijn familiale omgeving, is hij de man van den kleinen
kring, waar hij voor leeft, waar tegenover hij zijn plichten heeft. Maar zijn blikken
boren door den horizon, zoekend wat daar verre gebeurende is, wat uit die verte naar
hem toekomt, wat uit die verte voor hem te halen is. Die verte is voor hem het eeuwige
probleem, dat zijn willen boeit, dat zijn gedachten scherpt, zijn vernuft wet.
De booten, die onze kaden verlaten, gaan wandelen tot aan den anderen kant van
de aarde. Ieder schip dat hier aanlegt, brengt reuken van verte mee. Van zijn prille
jeugd af zijn de gedachten van den Antwerpenaar aldus gedrenkt door verte. Dat
schept een mentaliteit, die hem vatbaar maakt voor internationale bekommernis.
Zelfs wie dagelijks maar even het wandelterras op- en afwandelt - het terras waar ge
't eeuwig klotsen van de rivier gadeslaat, het gaan en komen der vaartuigen, het
schrille piepen der lucht-dronken meeuwen, en 't krassende geratel van kettingen en
van kranen, die in de lucht heffen de balen gevuld met koopwaren, waren die morgen
gaan gelost worden duizenden mijlen van hier - die wordt reeds aangegrepen door
een eigenaardig heimweeïg gevoel: er is daar als een mysterie, 't is een bewerking
die onbekende dingen en menschen verbindt aan de menschen en de zaken die ons
vertrouwd zijn.
Mallarmé, de splendiede, elliptisch-duistere poeët, roept het uit:
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!

Wie heeft de nostalgie niet gekend, die van een haven zulk een mystiek wezen maakt,
waar al 't menschelijk verlangen als 't ware in belichaamd is:
Je partirai! Steamer balançant ta mâture
Lève l'ancre pour une exotique nature!
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages
Sont-ils ceux que le vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts ni fertiles îlots....
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots!
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Hoort ge den zang der matrozen uit den Vliegenden Hollander? De trekvogels, die
nergens vasten bodem hebben, die almaar getrokken worden naar het geheimzinnige
elders?
Een haven is een romantiek ding. Ze maakt een kleine stad groot. En als die kleine
stad dan een geweldig historisch verleden heeft, met brandstapels en plundering, met
de furie van vreemde legerhorden, met bombardementen en bezettingen, met
opstanden en tumult van omwentelingen, straatbetoogingen en feestelijke optochten....
dan wordt dit een grootsch vertoon, dan groeit zoo'n stad tot een wezen van
geweldigheid dat in de verbeelding kan blijven spoken en u, waar ge ook zijt, met
haar geweldigheid blijft vervullen.
Dan is daar een Toren. Een toren, die een wonder is van machtige grootheid, die
ten hemel opstijgt als een slank gebed, en uitspitst in sierlijk juweelig gelijn, met
arabesken en rythmisch spel van teere pinakels. Een toren, die zingt bij dagen en bij
nachten, waaruit de klokken bimbammen bij Zondagvrede, weemoedig luien bij
droeve gebeurtenissen, somber klagen of diep somber brommen als de nood over de
stede 't hoogst is. Denk aan de landverhuizers, aan de ballingen, aan de menschen
die jaren lang in de verte zwerven en die vaak terugdenken aan den toren, aan dien
beiaard, aan Carolus en aan de haven die aan den voet van dien toren ligt, met het
spel van duizend masten en de zware kielen spiegelend in de breede rivier. Houdt
ge uw hart niet vast, als ge denkt aan het heimwee dat zoo'n verren zwerver kan
beknellen?
Zulke dingen kan een Antwerpenaar voelen, en het verruimt zijn ziel tot iets dat
ver reikt buiten zijn provinciale bekommernis, dat hem met een wereld-voelen verrijkt,
hem verdiept, hem verbreedt - ontrukt aan de engheid van kleinburgerlijke zorg: hij
voelt een wereld, waar hij aan verbonden is door geheime draden. Hij voelt het, ook
als hij 't niet weet.
En daarom is de Antwerpenaar, van huis uit, een verre-kijker, een visionair, een
begrijper van de dingen die uit de verte naar hem toekomen.
De Schelde, dat is de droom.
Dank zij den stroom is deze stad van kooplieden ook een stad van dichters en
artiesten. Hij brengt ons immers niet alleen de trafiek, die met klinkende munt de
brandkoffers der handelaars vult, hij doet ook den droom opstijgen naar den geest
van hen die de belanglooze getuigen van het leven zijn.
Die internationale strooming draagt ook 't leven der gedachten voort, onzichtbaar
sijpelt ze door tot zelfs in 't volksleven. Zoudt ge meenen, dat die handelsbeweging,
die zaken-herrie den simpelen burger, den man van de straat, die door de oude zeden
en gebruiken getemperd is, ongevoelig zou laten? Zeker, dit volk maakt zich niet los
van zijn traditioneele gebruiken en van het aanschijn dat tijd en gewoonte hem hebben
gegeven.
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Dit volk is inderdaad diep in zijn eigen wezen geworteld gebleven: het is diep-in
Vlaamsch, en alles wat er van den vreemde toekomt is niet anders dan een prikkel,
die zijn bloed dapperder doet jagen, die zijn levenszin opwekt, den levensdrang die
zich naar eigen wezen wil uiten en ontwikkelen.
Antwerpen voelt den nood om ongerept zijn robuste persoonlijkheid te bewaren,
en dit juist vanwege de aanraking met de elementen van buiten. Het is gastvrij, is
gelukkig zich te mogen meten aan andere volken, het ontvangt ze met dankbaarheid
en genegenheid, maar het beseft, dat het zich niet mag aanpassen aan wat hem niet
past. De elementen die van elders toevloeien zijn van tijdelijken aard; de
Antwerpenaar teert op zijn eigen Vlaamsch wezen, groeit er in, bouwt er op, en
ziedaar waarom hij kan weerstaan aan de heterogene elementen, die tot hem komen,
en waar hij zich desnoods harmonisch mee vermengt zonder er zich echter ooit geheel
in op te lossen; hij leeft op zijn diep-eigen goed.
Iemand heeft eens een lofspraak op Antwerpen geschreven, in bazuinend Fransch,
met een overvloed van rijke en ondagelijksche woorden. Antwerpen is een gastvrije,
een edelmoedige, een milde, zelfs een wat al te milde ‘maagd’. De Maagd van
Antwerpen is een symbool, waar men vroeger in ommegangen mee praalde. Die
maagdelijkheid is niet heelemaal ongeschonden, naar het schijnt. Deze robuste vrouw
kan de omhelzingen van zeer velen verdragen.
Maar ziet, de kinderkens, die uit deze omhelzingen geboren worden, 't zijn.... weer
Sinjoren. De diverse nationaliteiten, die zich in haar schoot neervlijen.... brengen bij
deze gulle vrouw niet anders dan onvervalschte Antwerpenaren voort. Het is de
eeuwige opslokking en transformatie van het oneigene tot het eigene - hier werkt
een geheime wet, die zeer zeker van ekonomischen aard is, maar ook getuigt van
een machtig ethnisch opslurpingsvermogen. 't Zijn geen zwakke vrouwen, die aldus
de aan haar boezem hijgende minnaars in het kroost van beider liefde weet om te
beelden tot kinders van den bodem, tot onverwoestelijke telgen van de moederstad,
de nooit moe-gebaarde en steeds weer overwinnende moederstad.
Rubens - de grootste Antwerpenaar, die ooit leefde - is geboren te Siegen bij
Keulen. Hij heeft Europa doorreisd. Was er ooit zwieriger, gezonder en milder
toonbeeld van een waarachtig Antwerpenaar, in zijn edelste en ruimste gedaante? Is
zijn blonde Magdalena, die zelfs wanneer ze weent bewonderenswaardig vrouwelijk
behaagzuchtig is, niet de patrones, het prototype van onze schoone Antwerpsche
jonkvrouwen?
Peter Benoit, de breede en diep-volksche toondichter, het populaire genie, kwam
uit Harelbeke, in West-Vlaanderen. En toch, is hij niet de vleeschgeworden kernige
gezondheid, de uitgelezen zinnelijkheid,
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het vruchtbare optimisme, de weidsche Renaissance-ziel van Vlaanderen en a fortiori
van Antwerpen? Gaf hij ons niet, in de Rubenscantate, in de Rubensmarsch vooral
en in 't Beiaardlied, de Antwerpsche ziel te hooren?
De Antwerpsche volksgeest. In den grond is hij breed, goedlachsch, zinnelijk,
joviaal. Sommige vreemdelingen beoordeelen den Antwerpenaar verkeerd, als zij,
op zekere uiterlijkheden oordeelende, hem terughoudend, wantrouwig, naijverig,
noemen. Zijn aard is lyrisch, dekoratief, kinderlijk. Dat sinjeursche aan hem is niet
anders dan een zekere zwierigheid, aangeleerd in het kontakt met den Spanjaard, den
hidalgo, die hier tachtig jaar lang huis heeft gehouden, en die ons, in vele mooie
exemplaren van 't vrouwelijk geslacht, het beste heeft nagelaten wat hij ons schenken
kon. Zeker, de Spaansche Brabander, Jerolimo, van Breero, is een geweldig opsnijder,
maar Robbeknol is een jonge pummel. Die opsnijder is een groot kind, dat met geen
geniepige streken behept is en eigenlijk gemakkelijk een peer kan gestoofd worden.
Want de bourgeois-gentilhomme, de nieuwbakken edelman, moet de gevolgen van
zijn baron-zeepigheid dragen. Is hij echter zuiver op den draad, dan heeft hij een
voornaamheid, die een vorm van zijn goedheid is. Het oud-Brabantsche bewustzijn
leeft nog sierlijk in hem. Jonker Jan van der Noot, die hier schepen was, heeft dat
wezen in de sierlijkste verzen uit onze Renaissance-literatuur belichaamd.
Onze volksche verschijning vindt ge best terug in Jacob Jordaens. Zie zijn
schilderijen in ons prachtig Museum. Zijn Apostelen, van 't Laatste Avondmaal, zijn
Antwerpsche natiebazen. Maar zie die gulheid in ‘So d'ouden songen pepen de
jongen’! Ja, dat is wel de bodem-echte sinjoorsche familie: lekker eten, veel en
dikwijls, in leutig gezelschap, en zonder kommer of komplimenten, dik eten, dapper
besproeid door weelderig slampampen, het leêgen van menig vat rooden Malvezije
of koelen Rijnsche wijn, het heffen van kroezen en snellen, kruiken en kannen, potten
en pinten. Ondertusschen zingt de baas een vroolijk deuntje, ja, als de zalige deugd
de hoofden aan 't gloeien brengt, de tongen lospeutert, dan klinkt het al in koor over
de welvoorziene taaflen, waar heel het gezin voltallig den zang mede aanheft, den
zang der Vreugde van den Buik. ‘So d'ouden songen pepen de jongen!’ Van den
ouden heer, met zijn golvenden grijzen baard, die openmonds zijn kele roert, tot den
schreeuw-leelijk van den jongen snaak, die nauwelijks de weelderige borst van zijn
magnifieke moeder verzadigd heeft verlaten, om, naar der ouderen voorbeeld, te
snappen naar een pot kralend bier, terwijl de overvloed hem desalniettemin ongeweten
ter andere plaatse ontsnapt; waar de pijper zijn doedelzak doet toeteren, en al de
geburen en vrienden de hoofden al lachend en zingend door de vensters steken, terwijl
op de tafel de bruin-
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geroosterde, smeuig-vette billen van kuikens, de hamelbouten, de varkenspootjes en
dito ooren, de vermiljoenen lappen ossenvleesch en de feestelijk getooide, met een
appelsien in zijn snuit georneerden zwijnskop prijkt .... Ja, dat is de Antwerpsche
weelderigheid. Jacob Jordaens heeft die, sterker, ruimer en vaster, en met meer
epische wellust, met een pantheïstisch plezier van leven beter uitgedrukt dan wie
ook. Hij is de groote zanger van de Antwerpsche smullebazen.
Zulke menschen als Jordaens schilderde, en zooals er nu nog velen zijn, die hadden,
behalve hun afgodische vereering van de tafelgenoegens, toch ook nog smaak
overgehouden voor een geestigen lach. Als zij zalig zat gegeten waren, het buiksken
vol gebrast, en als ze daar nu zaten te stoven in hun vet, lijk vette brokken van venten
en wijven, dan moest er een van de snedigste koppen aan tafel oprijzen, en, terwijl
de beker in de lucht rees, klonk het deuntje: een aardige grap, een leutig rijm, iets
waar een mensch zijn hart aan ophalen, zijn geest aan verfrisschen kan, zoo'n historie
met leuke dingen erin, waar zelfs de blozende kaken van de dikke bazin nog hooger
van blaken moesten, als ze niet reeds als gezoden kreeft vermiljoen of kardinaalrood
getint waren geweest vanwege de deugd der kermistafel.
Denk u nu een oogenblik het Jordaensche dekor eenigszins droger en bescheidener,
een weinig minder lyrisch-somptueus, de rijke nappen en kostelijke roemers op
slanken voet vervangen door glazen en flesschen, de weidsche tafel in plaats van
met reebok of kapuinen, bedekt met tallooze mosselschelpen, waar zooeven de weeke
bewoners uit verwijderd zijn, ingegolsd door grage volksche kelen. Het Leuvensen
bier of 't Antwerpsen gersten vloeien bij stroomen. De nadorst foltert de mosseleters.
Men is eindelijk voldaan. Maar nu gaan de Goudsche pijpen met lange stelen aan,
en - de poëet staat recht, een algemeene leute onthaalt hem en zijn poëem: ziedaar
hoe ik mij ongeveer voorstel het Antwerpsche publiek en zijn dichter, dien ik hier
noemen zou: Theodoor van Rijswijck. Van Jordaens' geest, ietwat verstandelijker
verfijnd, ontdaan van 't ruw naturalisme en van de epicurische geweldigheid, is toch
de jolige scherts, de Antwerpsche goede luim van den dichter, die zoo heel en al de
man van zijn stad was.
De legende van den epicurischen Antwerpenaar, die van zijn buik een altaar maakt,
is natuurlijk ook maar een legende. Hij ìs wel zóó, maar er bestaan ook complexer,
sensitiever wezens, die toch ook den Antwerpschen aard dragen. De gracie van een
Antoon van Dijck is er ook nog, de meest sierlijke gentleman uit de schilderkunst
van alle tijden.
En burgemeester Jan van Rijswijck deed aan hem denken, den fijngeestigen,
gemoedelij ken, snedigen en gevoeligen man, van wiens gesproken en geschreven
woord zulke bekoring uitging.
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En er is ook ernst en bezonkenheid in deze stad van machtige handels-ondernemers,
scheepsbouwers, van dichters en schrijvers en geleerden. In het huis van Plantijn
vergaderden de vier mannen die Rubens, op een schilderij in de Uffizi te Florence,
als ‘de vier filozofen’ heeft geconterfeit. Onze prachtige oude tempels dragen, behalve
de weelderige barokuitingen, ook de sporen van de ingetogen geesten, van de vrome
verbeelding onzer kunstenaars. De Nood Gods van Quinten Matsijs in ons museum
zegt voor alle eeuwen hoe hier in de 16e eeuw een hooge en machtige ziel, innig en
zuiver heeft geleefd. En hoe heeft Henri Leys in zijn wandschilderingen op ons
stadhuis den stoeren burgerzin en het vaste karakter onzer voorvaderen in beeld
gebracht. Hoe knus en warmgezellig heeft Henri de Braekeleer zijn stille menschjes
in oude kamers, voor 't open venster, uitziende op een kerktoren, niet gemaald!
Wat spreken onze oude gebouwen, in 't oude deel der stad, een ernstige taal. Wat
leven die oude straatjes, rond het Vleeschhuis, met de lieve vrouwtjes aan de
trapgevels, een bekoorlijk en vroom innig leven, vol stille overpeinzing en nederige
schoonheid.
Antwerpen is veelzijdig; die stad is een hulde aan 't leven, in al zijn gedaanten, ze
is gul en blij, ze is ernstig en ingetogen, ze is weelderig en sober. Zie onze zoo weinig
bekende, intieme oude beeldhouwkunst uit de 15de en 16de eeuw. Deze stede is
gemoedelijk en schilderachtig, somber en vroolijk: ze geeft een rijken en diepen
weerglans van 't volle machtige leven.
Ik bemerk, dat ik ten slotte niet zoo heel veel kwaads heb gezegd van mijn stad
en van mijn broeder den Antwerpenaar. Verwachtte u van mij, dat ik hem ging
belasteren? Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.
De vreemdeling, die zich te Antwerpen op de Keyserlei lekker voelt, weet hoe
Antwerpen een onbepaalbare aantrekkelijkheid heeft, een charme, waar niemand
zich aan onttrekt.
Het is de stad van: leven en laten leven, zooals de Egmont van Goethe het noemt.
Wie et den voet zet, merkt onmiddellijk de ongedwongenheid aan 't gebaar der
menschen. Calvinistische Hollanders, die thuis een beetje streng gehouden worden,
voelen zich opgelucht in die stille stad: ze waardeerden lang de knusse gelegenheid
om hier even te komen zondigen.
Denk u een Sinjoor van den bloede, die sinds een kwart eeuw stad en land zou
verlaten hebben, die bijv. al dien tijd ergens in 't verre Westen heeft verbleven. Hij
moet, als hij op een zomersenen Zondagmiddag, in de fleurige kermisstad den voet
aan wal zet, een heel opgewekten indruk krijgen.
De stad is vol muziek. Is er in heel Europa, over heel de wereld, wel
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een stad, waar blijer klanken langs de kleurige gevels opstijgen? Denk aan een
Londenschen Zondag, die u doorweekt met een gevoel van ellendige sufheid, van
spleenige ijdelheid. Hier loopen ze, onze dappere menschen, die de heele week
gestaag gewroet hebben, als een goedaardigjolige bent, stapsgewijs achter een kleurig
vaandel, standaard of kartel, beladen met kletterende en in de winden zwierende
metalen eerepenningen, heelder troepen, gezapige kudden van menschen, vastbesloten
of gedwee, achter toeterende, fijfelende, blazende muzikanten. Een van hen heeft
een reusachtige koperen slang om zijn lijf gekronkeld, hij prottert schetterende
klanken uit een bombardon, de man krijgt er poffertjes van op zijn bolle wangen.
Hij doet denken aan den antieken Laocoon, die door slangen omkronkeld wordt. De
groote trom of grosse-caisse, ook genaamd: djingel, geeft bimmende knallen, die de
vreugd rythmeeren en die telkens een nieuw deuntje aankondigen. Het dwarsfluitje
jodelt, de klarinet gilt, in schrille diskanten, de clairons trompetten als herauten de
blijdschap hoog uit, dat het stijgt tot aan de hooge puntgevels, waar ge, tot aan de
zoldervensters, glundere koppen al wuivend ziet te voorschijn komen. En langshenen
de muzikanten draven de menschen mee, de kinderen dansend voorop. De meisjes
hebben haar witte kousen aangedaan om naar 't bal te marcheeren, de jongens,
blootshoofds, fluiten en schuifelen, een paar vingers in den mond: alles hippelt en
trippelt, flikkert er op los, en voelt zich lekker op z'n Zondagsch. De meisjes loopen
arm aan arm; de jongens duwen en stooten, trekken en vechten. Er tijgt een rollende
stroom van geluid over de straat. Zoo zit de Antwerpsche lucht vol gezellige leute
en plezantigheid en 't werkt aanstekelijk.
Want, hoor, ze gaan zingen! 't Is een zomeravond in een der bedrijvige volkswijken.
En ze slieren langs smalle stegen, langs plein en straat, de theorieën van keerlen en
deernen, die luidkeels hun hymne aan 't leven uitgieren. 't Is het poenige straatlied,
het gore deuntje met zijn vieze bizonderheden en zijn ruwe geluiden. Maar luister
goed, daarboven uit ontbloeit plotseling een heldere galm, de rythmus, die grofheid
was, zwelt aan tot iets breeds en machtigs, het ruwe gehuil smelt weg in een breed
joviaal gezang, dat breeder en breeder gaat uitdeinen en waar iets uit opflakkert als
een rosse, hartstochtelijke gloed.
Gade-weg, gade-weg, wij-zijn-hier,
wij zijn de joengers van het Schipperskwartier!

of, met wijd-uitbrallende brooddronkenheid, de wijsgeerige beschouwing, fatalistisch,
met, in den klank, iets van berusting om de dingen die niet te verhelpen zijn, om den
nood waar ge een deugd moet van maken:
En laat da' gaan, laat da' maar gaan,
En as me dood zijn is 't gedaan!
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(MUSEUM PETTI, FLORENCE).
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JACOB JORDAENS. ‘ZOOALS DE OUDE ZONGEN, ZOO PIEPEN DE JONGEN,’ (BRITSCH MUSEUM, LONDEN).

HENRI LEYS. RUBENS, DIE ZICH NAAR EEN FEEST BEGEEFT.
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O, zich te bevinden ergens ver in den vreemde, aan de andere zijde van den Oceaan,
in een straat te Queenstown of in Montreal of in Philadelphia, en opeens door de
lucht, als een fata morgana van geluid, d i e klanken hooren opbonzen, waar ge 't
stoere geluid van uw stad in zoudt herkennen! Ai, bedenk dat, en zeg, of de tranen
u niet in de keel zullen opwellen, van heimwee naar de geweldige, de ruwe
Vlamenstad, waar 't leven zoo druistig en zoo baldadig wordt gevierd?
En als de gezonde klanken van een Peter Benoit of van een Jef van Hoof al die
ruwheid veredelen tot opmonterenden klank, waar een volk als 't ware zijn vrije
ongebonden ziel in opbonzen voelt, dan wordt het een hymne, een psalm, die de
huizenmuren tot de wanden van één grooten tempel maken.
Noem me, in 't eigen Vlaamsche land, een tweede stad, waar zooveel ongerepte
joligheid als 't ware uit de steenen gaat zingen. Brussel is zeker geen doodsche stad,
maar de vreugde sleept er niet alles mee, er blijven dorre plekken, er is het officieele
dat overweegt, den hemel wordt er geen geweld aangedaan, 't geluchte trilt er niet
van een overmachtig akkoord, het is er geen unisono dat met onweerstaanbaar geweld
allen tegenstand omverrukt. En Gent, Gent! de stad van Geeraard den Duivel, van
Belfort, en Mammelokker, de stroeve zwarte en eendelijke, donkerdreigende stad
van de stoere proletariërs! Daar klinkt de zang sarcastisch en wrang, men speurt er
den gloed in van brandstapels en oproer, daar rilt iets gruwelijks in de razende
uitzinnigheid van den zingenden stroppedrager, die als de oude kerels de ruteren en
de isegrims uitlacht in zijn lied.
Men voelt te Antwerpen niet zoozeer het grimmige levensleed, dat het gemoed
van 't volk heeft verzuurd, zijn stem heesch en wrang gemaakt. Er is een vrije blijheid,
een opene tevredenheid, een gulle voldaanheid in den Sinjoor, die, zelfs in zijn
nederigste en geringste exemplaren, nog iets van ‘den heer’ in zich voelt. Trots, om
een zekere bereikte harmonie, een niet ten koste van al te zwaren arbeid veroverd
bestaan. Heroïsch is die luchthartigheid wellicht niet, die in den Brabander zegeviert.
Het kostte hem geen bloed om zijn leven-bevestigende wijsheid te vergaren. De
weelde komt immers van uit de Schelde op hem toegestroomd, en vandaar die gulheid,
die mildheid, die fleurige overvloedigheid van het Antwerpsche karakter. Vandaar
dat Antwerpen is: een optimistische stad.
Toch moet men die luchthartigheid niet dramatiseeren tot het oppervlakkige, noch
tot perverse verwatenheid. De Antwerpenaar is alleen in 't Fransch een ‘Envers-soi’.
Hij is in werkelijkheid goedgeefsch, ‘zonder naam, niet zonder hart,’ tot weldoen
steeds geneigd. Tel me zijn ontelbare maatschappijen, die nut en vermaak en
liefdadigheid tot een
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drietal gratiën op het schild hebben geschreven! Maar het geven wordt hem nooit
een nare bezigheid, waar een stroef gezicht bij te pas komt. Daar moet muziek bij
zijn, het moet plezant zijn, en men geeft er ‘een bal’ om een weduwe met elf
minderjarige kinderen op dreef te helpen.
Die behoefte aan het plezante, kan ze meer drastisch geuit worden dan in 't geval
van die Antwerpsche volksmenschen, die, na de vlucht uit Antwerpen in 1914, toen
onze stad gebombardeerd werd, zich bij een Hollandschen plattelandsburgemeester
aanmeldden, met het dringend verzoek, om hun spoedig aan een lokaal voor hun
danspartijen te helpen?
Ik wandelde eens, met Israël Querido over de Meir, op een Zondagmiddag, als
alles hier zoo glansend zonnig was en een prettige zomersche atmosfeer alle menschen
en dingen omhulde. Querido had over de Antwerpsche meisjes de vreeselijkste dingen
hooren vertellen. Of dat waar was, vroeg hij me. Ik heb hem verzekerd, dat onze
Antwerpsche meisjes heelemaal zoo kwaad niet zijn, en dat alles neerkomt op de
‘aangeboren aanminnigheid van het Brabantsen jonk’. Wat de lyriek van Querido
ontstak.
Achter 'n muziek aanloopen - in stoeten zich bewegen - betoogen: niets doet de
Antwerpenaar liever. De vlaggen schieten uit als groote kleurige bloemen. Is de
vreugde wat traag om te ontbloeien, dan helpt men haar een handje.
Toen ik nog niet naar buiten, naar den stemmigen heikant was verhuisd en bestendig
te Antwerpen verbleef, heb ik vaak gesakkerd om de luidruchtigheid van de
Antwerpsche straat. Te Antwerpen spreekt men zelfs van een ‘begrafenisfeest’, en
ge kunt er soms niets.... vroolijkers bijwonen dan een kruisplanting. De Antwerpenaar
wordt op Blijenberg begraven. Hij rijdt er naar toe - zoo was 't tot voor weinige jaren
- in een weidsch-vergulden karos, lijk een prins of een tandentrekker, in volle glorie,
als gold het een plezierreisje. Dat zijn Spaansche herinneringen. 'k Heb het weten
gebeuren, dat een maatschappij, die 's morgens haar eerevoorzitter was gaan begraven,
omtrent elf uren 's avonds nog altijd pas redoublés afgaf langs 's Heeren straten. Nu
en dan fanfaarden ze feestelijk een deun uit den Tribut de Zamora, en voor een café
huppelde herhaaldelijk de Brabançonne, gevolgd door ettelijke overtuigde hip hip
hoera's! En, toen ik mijn raam opentrok, begonnen de begrafenisvierders dapper te
spelen en te zingen:
‘En waar kunnen wij nog beter zijn,
dan bij ons beste vrienden?’

Wie dan nog gerust werken, of slapen wil, heeft een neiging om de uitbundigheid
van 't Antwerpsche ras te verwenschen. Maar.... blijf daar maar eens kwaad op! Ze
meenen het zoo goed.
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Voor den Antwerpenaar zijn alle dooden helden, die nooit sterven kunnen. Er is iets
onverwoestbaar in 't goed humeur, in de levensdrift van den Sinjoor.
Daar hebt gij de processies. Ge moet die liefst gaan zien in de ouwe stad, aan de
Minderbroedersrui, aan 't Gat van Gibraltar, als ze voorbij de pomp van St. Joannes
Nepomucenus trekt, en de koralen van de Jezuïetenkerk het Tantum ergo sacramentum
aanheffen. O die breede decoratieve zwenking van de Keizerstraat! Terwijl de klok
gezapig door den Zondagvrede bimbant, zijn de menschen druk bezig zand en bloemen
te strooien op de kasseien, de gevels sieren ze met flambouwen en dikke
bloemengarven.
Aan de open ramen prijken kruisbeelden, met aangestoken kaarsen ervoor, en
bloemen. De wierook walmt op. Daar komt in de processie een rosse kerel aan, een
heele lange, die op zijn kopergele tuba een solo afgeeft: het Magnificat. En daar is
gesingel van rinkelbellen. Over heel 't gedoe van priesters, aangedaan als gouden
torren, missedienders in witte hemden boven roode rokken, en de kerkmeesters met
hun bruingebrande oliekoppen, zweeft, citroengeel, en blank, de bleeke pauselijke
vlag, die aan de huizen hangt: Antwerpen is katholiek, het is nog Spaansch....
En dan hadt ge vroeger de ommegangen, met den Walvisch, van waar Cupido met
zijn spuit op de koppen der menigte spoot, den Reus en de Reuzin. En de landjuweelen
en de lichtstoeten.
Hoe wilt ge, dat de Antwerpenaar den tijd vinde om somber en zwaartillend te
wezen?....
Ik zou u Antwerpen nog moeten beschrijven in verkiezingstijden; de leute der
bewogen meetings, waar flink gebatterd wordt en gescholden, en daarna de ruiten
der tegenstrevers worden uitgegooid....
Maar ik denk er niet aan. Ik wil enkel maar zeggen, dat de stad der Schelde en van
den Lievevrouwetor en, van Vogelenmarkt, St. Andriesen Schipperskwartier, de stad
der schepen en der breede natiepaarden, de stad der stoeten, der bestendige festivals
en die van de groote branden - dat deze leuke stad er een is, waar het leven doorgaans
dragelijk is, het is er goed om te leven, als ge geen azijnbrouwer of muggenzifter
verlangt te heeten. Wij zullen die uitgelaten stad, die haar innerlijke gezondheid moet
uitvieren in blijdschap, niet vernielen, of laten vernielen of bederven, we zullen haar
hoog houden, onze innige liefde eraan geven, als aan de zuiverste uitdrukking van
onzen aangeboren natuurlijken levenszin. Antwerpen is een hulde aan 't leven. Wij
zullen, als we niet ondankbaar willen zijn, onszelven eventjes, in den bil nijpen, en
zeggen: ‘gelukkig vleeschke, ge behoort aan eenen Antwerpenaar!’
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Weerzien,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Een lach ontsloot 't geheim van uw gezicht:
De poorten van uw diep verlangen waren
Wijd open naar mijn wezen toe gericht,
Als door een weerlicht kwam in u gevaren
Het branden van de vuren in uw oogen,
Wijl al de spieren in uw aanschijn strak
Hun bruggen naar mij hadden uitgebogen;
De stroeve draad op uwe lippen brak,
Uw teederheid was naar mij uitgetogen....
Hoe dan, dat ik zóó schuw ben uitgeweken
Toen ik de spangen van uw tooverkring
Zag openstaan? Welke angst, welk magisch teeken
Deed mij verlaten waar 'k het liefste ging?
Was 't mij of 'k, ingegaan, de poort niet sluiten
Zag? Of een stroom van kilte mij omving
Toen ze open bleef tot ik weer vlood naar buiten?
Verlaten heb ik, waar 'k het liefste ging.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Zevende hoofdstuk.
TOEN Lilly een jaar op kostschool was, brak de oorlog uit. In enkele dagen
veranderde het leven van de menschen, leek af te breken, te verkruimelen tot niets.
Voor het eerst dacht Ina na over het karakter van Jack. Ze had misschien tot nog toe
gemeend dat hij veel kinderlijks had, en dat ze hem zou doorzien, zoodra ze dit wilde.
Maar nu, om iets te kunnen vasthouden, om in dezen chaos één geestes-zekerheid te
hebben, trachtte ze dezen man te doorgronden. - Veel werklieden van de fabriek
namen dienst in het leger, en haastig werden vrouwen en meisjes gezocht om hen
zoo goed mogelijk te vervangen. Jack sprak nog niet van weggaan, maar Ina wist
dat hij het toch zou doen. Ze vond dit als zijn motief: Alle mannen zooals ik, zij die
mijn gelijken zijn, en mijn minderen en meerderen, zij verwachten dit van me, ze
rekenen erop. Haar haastige uitroep: Mogen ze op je rekenen in het kwaad? zijn
wederwoord: Zoolang wij allen samen niet zeker weten of het kwaad is - en de traditie
het heeft geheiligd.... Ha! - de traditie, dat is een dood woord. En hij weer: De traditie,
dat is het lang beproefde, het altijd nog geldende, wat de tijd gehard heeft en geijkt.
Toen hij met haar sprak, na luttele weken, vond hij haar niet onvoorbereid. Ze
hoorde, tusschen zijn woorden door, dat hij bang was geweest voor haar verzet, en
een oogenblik was het haar als een eindelijke, diepe voldoening, dat hij haar aard
gezien had, haar wilden, opstandigen aard, en dien had gevreesd. Maar zijn angst
smolt weg, naarmate ze bleef luisteren, en hem niet onderbrak. Op 't laatst omhelsde
hij haar, zooals hij misschien nog nooit eerder gedaan had, met een zoo grooten
eerbied, en een zoo hecht gevoel van saamhoorigheid. - Hij ging. Een plaatsvervanger
op de fabriek voor zichzelf had hij niet kunnen vinden, maar Ina stelde zich aan het
hoofd van het administratieve werk. lederen morgen, nog voor de eerste post kwam,
was ze op het kantoor, het zich verslag uitbrengen, onderzocht en trachtte te oordeelen.
Den eersten tijd wilde ze overal helpen, iedere werkkracht die uitviel, zelf vervangen,
maar al heel gauw zag ze daarvan de onmogelijkheid in. Toen groeide snel in haar
die eene groote ambitie: de fabriek zoo goed mogelijk aan den gang te houden. Ze
betaalde hoog loon voor overwerk, vergat nooit 's avonds nog inspectie te doen op
alle afdeelingen, zocht boeken uit Jack's bibliotheek over vruchtenteelt, trachtte
zooveel mogelijk van
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de tuinjongens te leeren. Onder dit alles had ze soms sterk het gevoel: ik doe dit om
Jack, om iets goed te maken. - Ze wist niet wat. Dat ze hem zonder klacht had laten
gaan, had hij in haar geprezen. Was het dat ze zich om zijn werk nooit had
bekommerd, te gemakkelijk zich inleefde in de welvaart die hij haar bood? - Die
verklaring bevredigde haar niet. Soms droomde ze dat ze hem zocht temidden van
soldaten en legertenten; het dreunen van kanonnen verwarde zich met het geraas van
de fabriek. Als ze hem vond, zou ze zeggen: Ik werk voor jou, en, bij hem
neerknielend, zijn wonden verzorgen. - De droom had geen logischen gang.
Ze dacht weinig over den oorlog; - ze schreef aan Jack en ontving zijn brieven,
kon het niet verhinderen dat de gedachte in haar loswoelde: Hij is weggegaan om
een waan, ik moet hier de werkelijkheid voor hem behoeden en levend houden. Iederen dag vocht ze met die werkelijkheid.
Ze hoorde dat George Kelwin ook dienst had genomen en in Noord-Frankrijk was,
evenals Jack. Maud zal het mooi vinden, dacht ze schamper.
De oorlog schreed voort, en Engeland werd hoe langer hoe enthousiaster.
Maud schreef: Als ik Venda niet had, ging ik met een ambulance mee naar België,
maar het kind is werkelijk nog wat te jong voor kostschool. Jij zoudt kunnen gaan,
waarom doe je het niet?
Ina antwoordde: Ik ben de leider van een conserven-fabriek in het graafschap Kent
- ik ben een Hollandsche, heb met jullie oorlog niets te maken. Maar ze verstuurde
den brief niet. Later schreef ze een enkel woord over haar drukke werk, vroeg Maud
met Venda te logeeren. Maud antwoordde dat ze liever in Londen bleef, waar ze,
zooals ze het uitdrukte, den polsslag van den grooten oorlog voelde.
Dien eersten winter schoten Ina's krachten vaak te kort. Ze kende dagen van zoo
diepe moedeloosheid, dat ze, over haar werk heen starend, niet meer wist waartoe
al haar moeiten dienden. Ze geloofde dat Jack zou sneuvelen; ze kon ook niet anders
denken, dan dat hij was uitgetrokken om den dood te omarmen. Lilly had hen beiden
niet noodig, - en zijzelf begeerde niet te leven. Ze wist ook niet meer waarom ze de
fabriek gaande wilde houden. Had ze een schuld uit te wisschen? Dan stellig tegenover
haar vader, want eens was ze gedachtenloos van hem weg gegaan. Ze herinnerde
zich zijn brief aan Frans Lenooy: Mocht je Ina ontmoeten, zeg haar dan dat ze ons
schrijft, we zijn heel ongerust. Zoo weinig vroeg hij van haar, en zooveel had ze hem
afgenomen. Nu was hij ziek, zou zeker sterven; de berichten kwamen schaars, en ze
kon niet naar hem toe. Ze voelde dat een groot deel van de wereld lag te sterven, en het eigen leven leek haar langs verkeerde wegen gegaan.
Een tijd lang hoorde ze niets van Jack; - hij lag in loopgraven, dicht aan de
Belgische grens. Tegen het voorjaar schreef hij weer enkele brieven,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

255
maar ze waren kort en heel zwak van toon, alsof hij doodelijk vermoeid was. Ze
vroeg hem: Je bent toch niet ziek? Zal je eerlijk zijn, en je overgeven, als je eigen
lichaam je daartoe dwingt?
Hij antwoordde daarop niet. - Maar dien zomer kreeg ze hem terug - hij was bijna
een jaar weg geweest. Ze wist zelf niet, waaraan ze hem herkende; hij was niet alleen
mager geworden, maar zijn gezicht was veranderd. Zijn voorhoofd leek niet meer
zoo breed en sterk, zijn oogen waren grauwer geworden en on vast van blik; - om
zijn mond waren veel slordige lijnen, die in elkaar verliepen, en dan als opnieuw te
voorschijn kwamen. Zijn huid was grijs-achtig wit, zijn handen waren onherkenbaar.
Hij had een longaandoening, die hardnekkig was gebleken.
Toen ze alleen in huis waren - hij was onder geleide gekomen - omvatte Ina hem,
als een moeder haar bedroefd kind, en als een vrouw den minnaar, die tegen haar
gezondigd heeft. Hij liet haar stil begaan, leek zelfs nauwelijks ontroerd, maar zijn
mond, die niet meer glimlachen kon, vertrok even.
En zoo was dit misschien de eerste keer, dat ze hem spontaan zichzelve gaf, - maar
ze wisten het beiden niet.
Ze richtte gelijkvloers een ziekenkamer voor hem in, zat de eerste dagen steeds
bij hem, deed alsof de fabriek niet bestond. - Hij had veel te vertellen. Toen hij
eenmaal gesproken had, kwamen zijn woorden telkens opnieuw, welden op als bloed
uit een wonde, onstelpbaar. Ze zag aldoor zijn veranderd gezicht, maar na heel korten
tijd kende ze hem, zoo. Hij vertelde niet alleen van ontberingen, en een dierlijk leven
in aardholen, - het meest sprak hij van de mannen, die daar met hem waren. Waar
ze vandaan waren gekomen, wat ze hadden achter gelaten, hoe ze probeerden het
oude leven voort te zetten onder de nieuwe omstandigheden, en honderd maal zich
stootten.
Ze zei: Ik dacht dat niets van het oude daar blijven kon.
- Het was zoo eigenaardig te zien, hoe ieder zijn gewoonten meebracht, zijn
opvattingen.
- En ze langzaam verloor?
- Neen, niet altijd, of eigenlijk: in 't geheel niet.
- Sprak je veel met de anderen?
- Ja, de dagen waren zoo lang.
Ze begreep zijn eerbied voor die mannen, die niet anders hadden gedaan dan hijzelf
ook, - maar in zijn oogen was het altijd meer, belangrijker.
Als hij, vermoeid, een oogenblik zwijgend had gelegen, dan wendde hij toch weer
plotseling zijn gezicht naar haar toe, begon te praten. Hij onderscheidde geen groote
en kleine dingen meer; berichten van een nederlaag hadden hem niet anders beroerd
dan de zucht van een makker.
- Ina kon niet anders doen dan hem aanhooren. Alle gedachten aan
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haar eigen werk trachtte ze ver te houden. Ze had het bevel gegeven, dat niemand
haar mocht storen, maar ze zag den rook uit de schoorsteenen, hoorde de machines
stampen en de vrachtauto rijden, en verlangde daar weer te zijn, temidden van het
grove, gevoellooze voortgaan. Naast Jack zat ze met gevouwen handen, praatte zelf
ook wat, over het kind, en over de menschen uit het dorp, die zij samen hadden
gekend. Eens noemde hij haar met den naam van zijn eerste vrouw: Lucie.
Ze keek hem verschrikt aan, trachtte te glimlachen. Neen, zei hij toen, eigenlijk
verwar ik niet jou met haar, eerder mezelf. Zij is ook langen tijd ziek geweest, zooals
ik, en je ziet dan het leven als iets, waaraan je vroeger deel hebt gehad, en dat je toen
niet heelemaal begreep.
- En nu? vroeg ze, - begrijp je het beter?
Hij schudde zijn hoofd. - Nu hoef ik er niet meer over te denken.
Maar ze wist dat hij er veel over nadacht. Ze herinnerde zich een avond bij de
Kelwins, waarop George over de begrafenis van zijn nichtje had verteld. De dood
was daar liefelijk, zei hij, en er waren veel rozen.
Bij het begin van den herfst was Jack wat beter. Er kwamen mooie, zonnige dagen;
hij zat op in zijn bed, en door de open tuindeuren zag hij wat groen, en het blauw
van den hemel. 't Was of hij zich eraan laafde.
- Een mensch is misschien gelukkiger, zei hij, naarmate hij een kleiner en beslotener
stukje van de wereld ziet. Een schuurtje met wat klimop, een paar musschen, en dan
een lapje van den hemel. En een beetje hortend, met een sterk Engelsch accent citeerde
hij: ‘Le ciel est pardessus le toit, si bleu, si calme’.
- Waar heb je dat gehoord? vroeg ze.
- Ginds, er was een man die het voor ons zong, maar ik weet niet anders meer dan
den eersten regel.
Langzamerhand kreeg hij wat belangstelling in de zaken, zoodat Ina hem erin kon
raadplegen, en dan wegloopen om zijn bevelen door te sturen.
Tegen den winter gelukte het haar een bedrijfsleider te vinden. Het was een jonge
man, die in den oorlog een van zijn oogen verloren had. Ina vond hem niet sympathiek,
hij sprak van het ‘fabriekje’, noemde het ‘verloopen’, de product en bij den
kleinhandel slecht ingevoerd. - Hij wil straks alle eer hebben van den opbloei, zei ze
gemelijk tegen Jack, - en die antwoordde: Goed, we zullen hem zeggen: een man
ziet meer met één oog, dan een vrouw met twee.
- Maar Jack!
- Ja, denk je niet dat dat hem zal troosten?
In den Kersttijd kwam Lilly thuis. Ze was groot geworden, en had iets in haar blik,
dat Ina daar niet kende, iets bijna heimelijk-onderzoekends. Ze zat veel bij haar vader,
zonder dat ze daarom gevraagd werd, en was dan rustig, sprak of lachte niet te luid.
Een enkele maal prikkelde het
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Ina, dat het kind nooit haar gezelschap en haar natuurlijk leven verkoos boven dat
van den zieke. In de huiskamer, waar ze samen ontbeten, brandde de open haard en
hing de maretak; - maar dikwijls nam Lilly haar bord op, en ging naar haar vader.
Ina zei zichzelf: Ik dacht dat ik het dagelijksch leven in zijn voegen moest houden
om haar, maar misschien is het juist het ongewone, wat haar trekt. Hem zei ze: Ik
ben bang dat je Lilly straks erg zult missen, Jack, en hij antwoordde: Niet zoo erg,
maar meer dan zij mij missen zal. Zijzelf sprak weinig met het kind; - ze wist niet
waarop ze het moest voorbereiden.
Toen het lente werd, ging Jack's gezondheid snel achteruit. 't Was of hij de wilde
vlagen van het nieuwe getij niet verduren kon. Wel luisterde hij vaak heel aandachtig
naar den wind en den regen, zei tegen Ina dat het hier zoo anders klonk dan in de
loopgraven, even machtig, maar levenwekkend, niet vernietigend.
- Voel je je dan beter? vroeg ze.
Hij keek haar aan, probeerde te glimlachen. - Ik? de lenteregen is toch voor de
aarde.
Ze kon niet zooveel bij hem zijn als den eersten tijd van zijn ziekte. Ze wist het
zelf niet, maar het duurde haar te lang. Haar kracht was niet enkel een kracht tot
dragen, - ook tot doen. Ze overlegde met Mirfield een inkrimping van het bedrijf,
raadpleegde ook Jack, toen hun plannen vasten vorm hadden aangenomen. Het
eigenaardig-verre van zijn blik zag ze niet, en de moeite die hij deed om haar
problemen te begrijpen. Op 't laatst keurde hij haar oplossing goed, zei licht-plagend:
dat jij zoo'n handelsgeest in je hebt, vrouwtje.
Ze vroeg: Vind je het onvrouwelijk? en hij:
- Dacht je dat ik het recht had over een gezond-levend mensch te oordeelen?
Ze bloosde, strekte haar hand naar hem uit, maar hij bleef onbewegelijk liggen.
Toen streelde ze even zijn hoofd, voelde het grijs-blonde haar zoo zacht, drukte een
kus op zijn kruin.
Plotseling zei hij: Zal je de laatste narcissen voor me plukken?
- Natuurlijk, graag.
Het ontroerde haar, dat zijn woorden bijna gretig hadden geklonken.
In de maand Juni stierf hij, nog onverwachts. Het was een heel stille duisternis
geweest, zonder zoeven van den wind. De verpleegster, die had moeten waken, was
in slaap gevallen. Toen in den lichten morgen de vogels begonnen te zingen, deed
ze haar oogen open. Ze wist niet dadelijk wat er was gebeurd; ze zat naast het bed,
en zag hem liggen, zoo stil en wit. En ze voelde dat ook zijn lichtste adem had
opgehouden.
Ina ging zelf het kind halen, en ze bestelde rouwkleeren, voor Lilly ook, omdat
die er zoo dringend om vroeg.
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Met grooten schroom ging het kind de sterfkamer binnen, maar keek niet om naar
Ina, die haar gevolgd was, - en die toen plotseling haar laatste stappen terug deed.
Hij werd in een graf gelegd naast dat van Lilly's moeder, op het kleine, heuvelige
kerkhof, rondom de oude kerk. Er bloeiden daar veel rozen.
Het duurde meer dan een jaar, voor Ina de fabriek met den grond en het woonhuis
verkocht had. Ze kon ook niet dadelijk tot den verkoop besluiten, en hoewel ze
geweten had dat Jack zou sterven, maakte zijn dood haar weifelend. Ze had met hem
niet over haar toekomst gesproken, ze meende nu dat hij aan haar niet had gedacht,
en dat stoorde haar zelf-inzicht. Later, toen ze wat tot rust was gekomen, begreep ze
dat hij haar door geen enkelen raad had willen binden. Als ze bleef, dan kon ze Jack's
werk voortzetten, geholpen door Mirfield, met wien ze wat beter leerde omgaan, maar ze zou dan Lilly, die pas dertien jaar werd, niet bij zich durven nemen. En ze
verlangde met het kind samen te zijn, het onder haar oogen te hebben. Ook overwoog
ze dat Jack de fabriek had opgegeven, zoodra hij zich tot iets anders geroepen achtte,
en een oogenblik was ze bijna blij voor hem, dat hij dit had gekend: een stem die
hem wegriep uit het gewone leven, en waaraan hij zonder aarzelen had gehoorzaamd.
Ze zag misschien voor het eerst, hoe vrij hij zich had gevoeld, ook om haar te verlaten,
en te sterven. Ze zag hem grooter dan ze hem ooit geweten had: een man die rustig,
als het ware voorbereid, een onvoorbereid lot onderging. - Het maakte haarzelve vrij;
- en zoo stelde ze haar bezitting te koop, - ze wilde met Lilly in Londen gaan wonen.
Mirfield deed haar het eerst een bod, dat ze belachelijk laag vond. Maar al gauw
begreep ze het ongunstige van den tijd, en liet haar eischen dalen. Er kwamen andere
kooplustigen, maar ze besliste niet dadelijk - ze zou ook niet hebben geweten waar
ze gedurende den zomer, - zoolang Lilly nog op kostschool was, had moeten heen
gaan.
Eindelijk, in Augustus, huurde ze een flat in Londen.

Achtste hoofdstuk.
De nieuwe winkelchef was een praatje komen maken. Ina had hem zien binnen
komen, terwijl ze met een coupeuse voor een van de breede ramen stond, het meisje
iets uitleggend aan een japon. - Die komt zeker inspecteeren, dacht ze, en liep hem
niet tegemoet. Nu stonden ze daar voor het venster, als opzettelijk punt waarnaar
alle oogen zich keeren moesten - hij met zijn rug naar het atelier, druk pratend naar
Ina's wat afgewend en weinig weerspiegelend gezicht. Ze zag de glansblikken van
de meisjes, hoorde telkens een hoog lachje, een gefluisterd woord.
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Er waren kinderen bij die ze slecht dulden kon, rauw, onopgevoed, lomp van gebaren,
- en die bespiedden nu haar houding. Dan, als merkte hij haar afgetrokkenheid, vroeg
hij: Loopt u even mee, we hebben een modeljapon uit Parijs gekregen, een dot.
Nu liep ze voor hem uit, het atelier door, langs de paskamers, een trap af naar
beneden. Telkens reikte hij met zijn langen arm langs haar, stiet een deur open. Hij
zou alles kunnen zijn, en dan ook winkelchef, dacht ze, bijvoorbeeld een dichter.
Maar neen, hij heeft zulke frisch-roode wangen. Aldoor hoorde ze zijn stem, eerst
wat hoog, dan snel dalend, en aan 't eind van den zin weer met een kleine krul
opwaarts. Ze dacht aan Portia: God heeft hem geschapen, en laat hem daarom voor
een man doorgaan, - vond zichzelf meteen onbillijk. - De japon lag in een van de
vitrines; - hij maakte de glazen deur met een glanzend sleuteltje open, ingehouden
gebarend, als de man die van alles de sleutels heeft. Samen bewonderden ze, de wijde
rok viel over hun beider knieën, en het stemde hem vertrouwelijk. - Ik zou u hierin
willen zien, zei hij. Maar Ina stond op.
- Nu moet ik naar mijn werk terug, - knikte hem wat hooghartig toe: Mr. Harrison.
Toen ze het atelier binnen kwam, was er een hoog lawaai van stemmen. Ze bleef
een oogenblik stil staan bij de deur, kaarsrecht, en als beleedigd, voelde, bijna
tegelijkertijd, dat die houding hier geen indruk maakte. Eén van de meisjes danste;
Ina zag dat ze nog opzettelijk even doorging, want alle stuwkracht was uit haar
lichaam weg. Een loom vooruit brengen van de heupen, een paar stappen van den
vollen voet, een lach, met open mond, over een bleek, bol-vleezig gezicht. De meeste
andere meisjes waren van hun stoel opgestaan, deden onhandig en schetterend, alsof
er iets bijzonders gebeurde. - Luid zei Ina, en toch bijna achteloos: Gaat allen zitten,
dadelijk. Zonder om zich heen te kijken of ze werd gehoorzaamd, liep ze naar het
meisje dat gedanst had.
- Juffrouw Davids, mag ik uw werk even zien?
De ander greep iets van de tafel - Dit, zei ze, een rok.
- O juist; - u zoudt dien eenen naad overstikken, die zoo slordig was. En?
- Nou, dat heb ik gedaan.
- Hebt u.... weet u dat zeker?
Het meisje grinnikte.
- Dus als ik u zeg iets over te doen, dan doet u het een tweede maal precies
hetzelfde, met den zelfden steek, die te groot is. - Terwijl ze nog sprak, vond ze haar
woorden niet kort en scherp genoeg. Ze ging voort: Op deze manier zal ik u onbetaald
overwerk laten doen, hoewel, neen, u krijgt uw ontslag, - ik bedoel.... nu niet dadelijk,
maar....
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Ze verwarde zich, keek het meisje een oogenblik hulpeloos aan. - Juffrouw Davids
kon zich niet goed houden, barstte in lachen uit. Dan, toch even geschrokken, trachtte
ze zich te herstellen, gniffelde opnieuw, en, omdat Ina nog zweeg, voelde iets als
een overwinning. - U durft ook niet zooveel, zei ze, want zelf flirt u met meneer
Harrison.
- Nu is 't genoeg, ik zal Mijnheer James zeggen dat hij u ontslaat.
- Zoo, 's kijken of hij dat dan ook doen zal; - i k zal het hem zeggen, nu dadelijk.
Juffrouw Davids wilde al gaan. Ina voelde dat de andere meisjes keken en
luisterden, dat ze dit ruzietje spannend vonden. Ze hief haar hoofd wat op, wendde
zich half terzijde, dan plotseling zei ze, volkomen beheerscht en koud: Wees zoo
goed en neem dien rok mee, toon uw werk.
Het meisje ging, den rok over haar arm. De anderen bogen hun hoofd, zagen weer
hun machines, en de stof waaraan ze bezig war en. Langzaam en opzettelijk bedaard
ging Ina bij hen rond, inspecteerde, gaf aanwijzingen.
Er bleef iets broeien. Het leek Ina niet onmogelijk dat het weggestuurde meisje
zou terug komen. Ze was nog maar kort bij James, kende den eigenaar oppervlakkig.
Zijn zaak breidde zich de laatste jaren uit. Vroeger had hij een te klein atelier gehad,
dan dat hij een hoofd over de meisjes hoefde aan te stellen. Toen Ina bij hem
solliciteerde, had hij zich veel over de zaak van Marain laten vertellen. Zelf sprak
hij weinig, dacht na, en leek te weifelen. Maar het eind was toch geweest, dat hij
haar aannam, en haar vroeg zelf haar salaris vast te stellen. Hij gaf haar vrijheid het
werk te hervormen, de naaisters en coupeuses in alles aan zich ondergeschikt te
maken. - Ik hoop, zei hij, dat we in de toekomst met Marain zullen kunnen
concurreeren.
Maar de drie maanden, dat ze nu bij den heer James in dienst was, had ze hem
nauwelijks eenige keeren gezien. Het bevreemdde haar; - ze had zich samenwerking
met hem voorgesteld, al wist ze ook niet duidelijk hoe, in ieder geval meer
belangstelling van hem verwacht in haar werk. Het was de eerste maal dat ze een
van de meisjes naar hem toestuurde. Had ze steun aan hem? of was hij onverschillig?
- en nu dit domme kind haar zou aanklagen, wat zou hij doen?
De middag verliep; - langzaam schikten de meisjes zich in den gewonen gang;
juffrouw Davids kwam niet terug, en er waren geen verdere stoornissen meer.
Toen Ina zich klaar maakte om weg te gaan, kwam er een boodschap van den heer
James: Hij verzocht haar een kop thee met hem te gaan drinken.
Even later liep ze naast hem voort. Nu ze niet alleen was, en telkens zijn stem
verwachtte, beleefde Ina de ontzaggelijk ingewikkelde organisatie
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van de stad anders dan gewoonlijk. Andere dagen stelde ze zich scherp in op het
verkeer, haastte mee, berekende op de minuut hoe laat ze thuis zou zijn. Lilly, hoewel
ze na schooltijd nog vaak extra lessen had, kwam er voor haar, liet zich thee brengen,
vroeg soms naar de schotels voor het avondeten. Ina vond het niet goed, dat het kind
teveel heerschte in huis; iederen dag nam ze zich voor het tegen te gaan, en in het
zich reppen stortte ze haar gevoel van verantwoordelijkheid, doezelde haar vrees uit.
- Ditmaal zag ze de hevige drukte in de straten als iets kunstmatigs, buiten zich. Ze
bleef zooveel mogelijk naast haar begeleider loopen; hij sprak niet, greep eenmaal,
bij het oversteken, luchtig haar arm, glimlachte vaag naar haar strak en zorgelijk
gezicht. In een tearoom vonden ze een rustig plekje. Toen ze zaten en zich wat
geschikt hadden, vroeg hij: Denkt u nog aan juffrouw Davids? - ging meteen voort:
u moet het niet doen - ze is weg. Er was geen enkele reden om haar n i e t te ontslaan.
- Apropos, dien rok laat ik u morgen terugbrengen, en u zorgt ervoor, dat het bewuste
stiksel weer wordt uitgehaald, - door het meisje dat nu het eerst aan de beurt is om
weggestuurd te worden.
Ze keek wat onzeker naar hem op. - Om u de waarheid te zeggen, zei ze, dacht ik
aan mijn dochtertje. - Ik weet niet of ik goed gedaan heb, door dat meisje te ontslaan;
- ze hinderde me.
- Ja, zei hij, en als uw dochtertje u hindert? niet waar, met sommige menschen
hebben we geduld, maar we kunnen het niet met allen hebben, - daarin heeft u
natuurlijk gelijk. Zegt u mij eens: Wilt u juffrouw Davids dadelijk vervangen?
Ze bloosde. Daarover heb ik nog nauwelijks gedacht.
- Juist. Ik zou graag zien, dat u een maand wachtte, - omdat ik haar een maand
salaris heb gegeven, en ik ben liever niet verkwistend. Misschien dat de andere
meisjes door den schrik wat harder zullen aanpakken; maar het werk mag er niet
onder lijden, natuurlijk. U moet maar doen, wat u het beste dunkt.
Ze voelde zich in het nauw gedreven; wat wilde deze man van haar? Ze dorst hem
niet vragen of hij tevreden was over haar werk, hij keurde alles goed op een bijna
minachtend-verwerpenden toon. Hij had iets sluws in zijn donkeren blik, toch was
zijn houding loyaal.
De thee werd gebracht, en ze bereidde een kop voor hem met neergeslagen oogen.
Maar de stilte beklemde haar. Als ging ze daar nu juist over nadenken, zoo zei ze
voor zich uit: Het is niet gemakkelijk tegenwoordig. O, het zal wel aan mij liggen;
vroeger had ik nooit last met de meisjes.
- Dus ouder, en niet wijzer? Mevrouw, u moet uzelf in de hand houden; nooit bij
het verleden blijven stilstaan, vooruit zien.
Ze hoorde dat zijn stem nu anders klonk, er was een lichte, drijvende
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toon in en bijna iets milds. Voorzichtig keek ze naar hem; zijn gezicht was zoo rustig
en natuurlijk geplooid, dat het bijna uitdrukkingsloos werd. Maar nu keerde hij zich
naar haar toe. - Wilt u weten hoe ik over uw werk denk? Ik heb het nauwkeurig
gevolgd, en het is goed, tot zoover, maar u moet volhouden. Als u wilt, zal ik u salaris
verhoogen. - Hij wachtte even.
- Is dat geen verkwisting? vroeg ze.
Hij trok zijn wenkbrauwen omhoog. - Ik vermoed van niet. U heeft mijn woorden
onthouden: Ik ben liever niet verkwistend; dat geeft me een waarborg. En u denkt
aan uw eigen dochtertje, ook dat is een goed ding.
- Die juffrouw Davids, zei Ina, hinderde me vooral, omdat ze zoo leelijk was. Ze begreep zelf niet, waarom ze dit zoo plotseling zei.
- O ja? Maar het was verkeerd, dat u zich liet hinderen. U hadt haar moeten
ontslaan, zonder dat ze u getroffen had.
- Dus zonder reden?
- Zonder reden? Hij keek haar glimlachend aan. - Ze bekende me, dat ze een
danspas gemaakt had, eventjes, terwijl u weg was.
- Ja. En?
Weer trok hij met zijn wenkbrauwen, en zijn gezicht kreeg een ironische
uitdrukking. - O, ik wil niet oordeelen, het is niet voor niets dat ik u zooveel vrijheid
gegeven heb. - Plotseling legde hij zijn hand op haar arm. - Ik plaag u een beetje,
mevrouw Holwood, niet waar? Ik heb schik in u. En vertel me nu eens van uw
dochtertje.
Ze kon niet dadelijk spreken, en hij drong niet aan, maakte haar aarzeling
onopvallend door een tweeden kop thee te vragen.
Dan begon ze, als terloops: U weet dat Lilly mijn eigen kind niet is?
Ze kwam een uur later thuis dan andere dagen. Terwijl ze naar boven liep, viel haar
de stilte op van het huis. De gedachten gingen snel door haar heen: Zou Lilly er zijn?
of is ze weggeloopen met een vriendinnetje? Zijzelf was te vertrouwelijk geweest
met dien man. Waarom haar woorden: Ik wantrouw alle vrienden van mijn kind, ik
weet dat het verkeerd is, haar vader zou me erover hebben bestraft, misschien heb
ik daarom weer werk gezocht: om mijn gedachten af te leiden. En als ik terug kom,
en haar in de huiskamer zie zitten, dan moet ik even mijn oogen dicht doen, en
vergeten dat ik haar zooveel uren aan anderen gelaten heb. - Had ze dit alles gezegd?
Neen toch, maar hij had het geraden, en even zijn hoofd geschud, boven zijn kleine
oogen de hoog-getrokken wenkbrauwen, waardoor de verhoudingen van zijn gezicht
zoo grappig werden verstoord.
Nu trad ze binnen; de kamer was schemerlicht, in den hoek brandde een lampje.
Lilly lag voorover op den divan; om haar heen waren boeken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

263
gespreid, maar ze las niet. Traag hief ze haar hoofd op. - Dag moeder. - Geen
verwondering om Ina's late thuiskomst, geen enkele kleine beweging ook van
blijdschap.
- Kind. - Ina liep naar haar toe, kuste haar wang. Plotseling was het haar als zou
ze nooit meer over haar eigen leven kunnen praten met Lilly. Het gaf haar een schok,
het gevoel dat er in een oogenblik binnenin haar iets veranderde, - maar ze herstelde
zich dadelijk weer.
- Ben je moe, vrouwtje, dat je daar zoo lui ligt?
- Moe? neen.
- Sta dan op, wil je?
- Hè, waarom?
- Omdat ik het vraag. Ik kan daar niet naar kijken, een gezond kind in die houding.
Lilly lachte. Eigenlijk ben ik geen kind meer, zei ze. Ze steunde nu met haar hoofd
tegen den muur. Haar gave, ronde wangen bloosden, in haar oogen leefde een diepe
gloed.
- Hoe was 't op school? De woorden ontsnapten Ina voor ze het wist. Een paar
dagen geleden had Lilly een beetje lachend verzucht: u vraagt me ook altijd het
zelfde, in precies de zelfde termen. Toen had ze willen antwoorden: Dat komt omdat
jij niet zelf begint, maar ze zei het niet, voelde zich even sterk gehinderd. - Nu praatte
ze erover heen. - Je hebt immers dansles gehad? is het laat geworden?
- Neen, gewoon.
- Zoo. Het valt je niet op dat ìk later ben?
- O jawel moes, heeft u gewinkeld?
- Kom nu eerst van den divan af, ik wil je de dingen geen drie maal zeggen.
Onderwijl nam ze een stukje toast met marmelade.
Lilly pruttelde: Ik lag zoo heerlijk. Waar is die bank dan voor? Dan stond ze, en
hield haar hoofd vast met haar handen, als voelde ze een duizeling.
- Moes, ik zeg altijd maar dat u winkelt, als een van de meisjes mee loopt uit
school, en naar u vraagt.
- En waarom doe je dat?’
- Nou, u zegt zelf, dat u niet juist h o e f t te verdienen.
- Hm, en wat vertelde je, vroeger, van vader? Had hij een fabriek? of niet?
- O, vader was in den oorlog.
Ze schamplachte even. - Nauwelijks een jaar. Meteen stond ze op, haalde haar
werkmandje. - Ga jij ook iets uitvoeren, Lilly, we hebben nog een kwartier voor het
eten. - Ze schakelde het groote licht in. Vandaag is mijn toon wat scherp, dacht ze,
en het is of ik niet anders kan. Van
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het kind wil ik meer vertrouwelijkheid, maar misschien stoot ik haar af door mijn
aanmerkingen en koele eischen. Als ik haar heerlijk op den divan had laten liggen,
wie weet wat ze me dan had verteld? Maar neen, ik wil toch niet in alles haar gelijke
zijn, haar kameraadje. Ze keek op, Lilly zocht haar boeken bij elkaar.
- Ik heb thee gedronken met mijnheer James, zei ze, hij is een wonderlijke man.
- O ja?
- 's Middags was er een kleine moeilijkheid, ik heb een meisje ontslagen en naar
hem toegestuurd. Maar-re, daar hebben we toen toch niet het meest over gepraat.
- Ik geloof dat u soms belachelijk streng bent, moes.
Ze keek Lilly aan. - Ja, zoo streng, dat ik een dergelijke opmerking van jou niet
wil.
Lilly haalde haar schouders op, maar haar gezicht wendde ze af. Toen zwegen ze
beiden. - In Ina kwam een zwaar gevoel van moeite en mislukking. Soms leek een
dag zoo lang, en de jaren strekten zich voor haar uit, leeg en onbestemd. Zou iedereen
in zijn jeugd denken, dat een enkele groote daad het leven voortstuwt? aldoor verder.
Maar het was een bittere misrekening. Zij vluchtte eens uit haar huis, en haar land,
en dat werd al gauw tot een anecdote. Nu was wel het grootste deel van haar leven
voorbij, maar als het al haar kracht gekost had?
Lilly drukte haar ooren dicht, en prevelde een les. Zou het kind nu die kleine
botsing weer vergeten zijn? kon dat zoo gauw en gemakkelijk?
Het dienstmeisje kwam binnen, vroeg hun aan tafel te gaan.
Toen ze zaten, zei Lilly; Moes, nu moet u me nog vertellen, waarom mijnheer
James wonderlijk is.
Ze bogen zich samen over een tijdschrift. Ina voelde Lilly's arm om haar schouder,
en een fijnen, warmen adem in haar hals. Nu lachten ze, om wat Ina noemde: Een
echt Engelsch mopje, en in Lilly's stem was een bijna jubelende klank. - Dit moet ik
morgen op school vertellen; toe, sla eens om. De ‘Held’ heeft ons laatst een paar
Fransche woordspelingen geleerd, maar hij zegt: Als je voor alles te moe bent, dan
kan je nog lachen om Punch.
Ina bladerde niet verder. - Het is tien uur, kind.
- O, nou ja. Lilly richtte zich op, legde haar handen om Ina's hoofd. Dan begon ze
een paar haarspelden te versteken. - Zeg, moeder, de Held is een beetje verliefd op
me.
- Verliefd? hoe kom je daarbij?
- U moet dat voorste haar niet zoo strak trekken, het doet pijn om te zien.
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Ze wilde bedenken of Jack ooit zoo spelend haar hoofd had gevat, maar ze kon niet,
er waren Lilly's woorden.
- Nou, meiske?
- O, iedereen zegt het. Ik moet in de voorste bank komen zitten onder zijn les, en
hij heeft zijn oogen niet van me af, en soms maakt hij een plotselinge beweging met
zijn houten arm, en dan kraakt het zoo griezelig, maar ik vertrek mijn gezicht niet.
Vanmorgen zei hij: Ikzelf ben de eenige, die erom lachen mag. Hij praat over alles
met ons, hij vindt ons echt geen kinderen meer. - Ze gaf Ina's hoofd een laatste tikje.
- Zoo, ik moest u eigenlijk iederen morgen kappen.
Ina glimlachte. - Maar hoe oud vind je míj wel?
- Och, dat doet er niet toe, misschien ziet u er jonger uit dan u bent.
In ieder geval hors concours, dacht ze. Nu greep ze naar Lilly's hand, hield die in
de hare. - Jullie ‘Held’ is geen Franschman, wel?
- Neen, natuurlijk niet - ik bedoel - Nou ja, het zou desnoods gekund hebben,
omdat we met Frankrijk geallieerd waren, maar Engeland is verreweg het mooist in
den oorlog gegaan.
- Wat bedoel je daarmee: het mooist? Zegt die man dat?
Lilly trok haar hand terug. - U kunt dat niet begrijpen; Holland was neutraal....
omdat het toch nooit kan meedoen aan de verhoudingen van Europa.
- Ik dacht dat ik door mijn huwelijk een Engelsche was geworden.
- Dat bent u n i e t , u ziet vader alleen als slachtoffer.
Ina steunde haar hoofd in haar handen, voelde zich plotseling ver van Lilly af,
behoorend tot een andere wereld, en in die wereld stond ze eenzaam. Toch hief ze
nu haar hoofd weer op. - O ja? Misschien vond ik hem ook een held, al is hij niet
met een houten arm terug gekomen, en al zou hij nooit met jonge meisjes hebben
gespeeld alsof het geen kinderen waren.
Lilly wist niet dadelijk een antwoord. Ze stond achter Ina's stoel, en keek in den
spiegel, die aan den wand tegenover haar hing. Ze voelde een verzet in zich tegen
wat ze intuïtief wist te zijn een rijper oordeel dan het hare. Graag zou ze haar gezicht
een minachtende uitdrukking hebben gegeven, maar ze zag de fonkeling van haar
oogen, en dacht aan die andere oogen, die zoo dikwijls de hare zochten. Haar roode
lippen weken vaneen, ze wist niet meer wat ze zoo haastig en fel gezegd had.
Nu stoorde moeders stem haar. - Kom kind, het is niet goed, op den laten avond
zoo te redetwisten. Zeg me eens: Is die leeraar getrouwd?
Lilly kon zich nog niet los maken van haar eigen beeld. - Getrouwd? Och ja, weet
u, zoo'n oorlogshuwelijk.
- Dus over die dingen praat hij met jullie? Voel je niet hoe weinig fair het is, dat
te doen met jonge meisjes die hem uit den aard der zaak
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eenzijdig zien? Geloof me.... Ze brak af; ze zag nog altijd dat bekoorlijkblozende en
door zichzelf bekoorde gezichtje in den spiegel. - Och, je gelooft me toch niet.
Nu deed het kind een stap opzij. - Hè, moes, wat wilde u zeggen?
- Geef me een kus, en ga naar bed.
- Hij heeft er misschien ook niet over gepraat met ons, hij zegt die dingen in 't
algemeen, een enkele maal, en dan denken wij dat hij het persoonlijk bedoelt.
- Nou goed, slaap lekker.
Lilly sloeg een arm om Ina's schouders, boog zich voorover. - Nu moet u er niet
meer aan denken; heusch, u bent erg streng - word daar niet weer kwaad om - andere
ouders laten zulke dingen over hun kant gaan.
Bijna lachend vroeg ze: Hoe zou jij dat weten?
- O, ik ken toch zooveel meisjes?
Ze kusten elkaar, en toen bleef Ina alleen in de kamer. Een oogenblik dacht ze:
Het is òf verbeelding, de verliefdheid van dien man, òf het is al te laat, zei zichzelf
meteen dat dit zeker het argument zou zijn van de ouders ‘die alles over hun kant’
Heten gaan? - Ze sloeg een tijdschrift open en probeerde te lezen. Het boeide haar
niet; het was zelfs of ze de woorden niet begreep. In de kast wist ze nog een ongelezen
Hollandsch boek, maar ze wilde niet op den laten avond daarmee beginnen. - De dag
is om, zei ze prevelend, één dag, en het leek zoo lang. - Nu begon ze met kleine,
onhoorbare stappen door de kamer te loopen.
Lilly liep naar school, met een ander groot meisje van bijna zeventien jaar, dat geen
opgestoken bruin haar had, maar twee blonde vlechten, die over haar borst vielen.
Ze wisten zelf wel, dat ze een aardig contrast vormden, maar soms ook maten ze hun
lengte aan elkaar, en dan bleek het dat ze even groot waren. Ze groeiden zoo recht
als jonge boomen. Ann bewonderde Lilly om haar uiterlijk, haar durf en knapheid,
en Lilly hield van Ann, die voornaam-luchthartig leefde, maar toch eenige diepte
van begrijpen toonde, bij het aanhooren van een anders moeilijkheden of klachten.
Ze gingen altijd samen naar school, nooit gearmd, en zelden diep in gesprek, maar
ze vingen gemakkelijk elkaars woorden op, en hielden van elkanders lach.
Dien morgen was de wereld voor hun blikken klein door een niet zwaren, heel
even licht-doorglansden mist. Lilly voelde de lucht koel en donzig langs haar wangen
gaan; haar oogen waren wijd open, donker en begeerigblikkend.
- Heb je dat Fransche versje geleerd? vroeg Ann.
De ander knikte, O ja.
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‘Bonne vieille, que fais-tu là?
Il fait assez chaud sans cela’.

De woorden klonken wat stroef en onwezenlijk.
- Natuurlijk, jij kent het, om hèm. Ik k a n het niet onthouden, die klanken lijken
allemaal op elkaar, maar jij krijgt alleen een beurt, gelukkig.
Lilly lachte. - Hij heeft het wel echt te pakken, hè? Ik heb het moeder gezegd,
gisteren, maar ze geloofde het niet.
- Des te beter, zeg. Jô, laat die man ongestoord verliefd zijn. - Ze zwierden een
paar stappen uit elkaar door hun luidruchtigen lach, dan botsten ze even van de
weeromstuit, maar Lilly's gezichtje werd het eerst rustig.
- Moeder zei: Ze vond het niet fair tegenover zijn vrouw.
- Wat niet?
- Nou, ik geloof dat wij hem zoo aanbidden.
- Dat wij? Maar dat mag zijn vrouw toch ook doen?
- Maar zooals wij hem zien - ik bedoel: hij is voor ons gemakkelijker de held.
Ann haalde haar schouders op. - Ik weet niet, zei ze vaag.
Lilly keek voor zich uit. Ze zag de jonge blaadjes van een boom als omsponnen
door den mist, zacht-grauw en heel teer groen. Zooals die kleur door den nevel
heenbrak, zoo voelde ze, verwonderd, iets doorgedrongen tot haar van haar moeders
woorden.
- Moeder heeft wel een beetje gelijk, maar dat heb ik haar niet gezegd, natuurlijk.
- En? Als ze op school komt om alles te onderzoeken? Hij zal niet kunnen worden
ontslagen, hè?
- De Held? maar dat zal moeder niet doen. Ze heeft er ook geen tijd voor. Neen,
zeg.....
Ze zwegen een poosje. Ann probeerde nog eens prevelend haar Fransche les.
‘Bonne vieille, que fais-tu là?’ maar in den tweeden regel al verwarde ze zich.
- Heb ik je wel eens verteld, begon Lilly, van thuis? zie je, ik wou dat j i j het wist.
Ann keek haastig naar haar vriendinnetje. - Wat dan? dat je moeder een Hollandsche
is. - Over haar blank gezichtje vloog een glimlach. - Zeg, vroeger dacht ik dat alle
Hollanders boeren waren, maar jouw moeder is een echte dame, zoo gedistingeerd,
- en haar houding, hè? Jij hebt dat ook; - nou ja, ik weet wel dat ze je eigen moeder
niet is.
- Ja, maar ik bedoel iets anders, zie je, Ze werkt, den heelen dag. Ze verdient geld.
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- O, waarmee dan? Arms helder-blauwe oogen verdonkerden even, ze zag Lilly's
blos. - Is het iets....
Haastig zei Lilly: Neen, wat bedoel je? - O nee. Ze is directrice over de meisjes
van een groote zaak. Het is niet om het geld, we zijn rijk genoeg, maar moeder had
voor haar huwelijk ook altijd gewerkt, ze was een zelfstandige vrouw, want ze is
eens uit haar ouderlijk huis weggeloopen.
Ze was hoe langer hoe vlugger gaan spreken, voelde zich voldaan over den vorm,
waarin ze dit moeilijk-zegbare gevat had. Ann zou het begrijpen, zoo, en er haar niet
om minachten.
- Jé, waarom was ze weggeloopen? een liefdes-geschiedenis, natuurlijk.
Bijna beschaamde het Lilly dat haar bekentenis nu bedolven werd onder iets dat
lang geleden was gebeurd, en waarvan ze geen enkele bijzonderheid wist. Ze haalde
haar schouders op. - Och, eigenlijk is me dat nooit verteld, en het kan me ook niet
schelen.
- Nou, zei Ann, een beetje schamper en ongeloovig, weggaan naar een ander land,
waar je misschien nooit eerder geweest bent, zou j i j dat doen?
- Ik weet niet, - als het moest.
- Moest? als je nog je ouders hebt?
- Nou ja, je zei zelf: Een liefdes-geschiedenis, dus een ander.... ze bloosde donker,
een ander, - die je smeekt, misschien....
- Kan je 't je indenken? Ze stiet Lilly aan met haar elleboog. De Held en jij? samen
naar Frankrijk; hij praat vloeiend, natuurlijk. Ze zuchtte, begon plotseling weer in
een lach: Bonne vieille, que fais-tu là?
- We hebben hem het laatste uur, zei Lilly.
- Ja. Zou jij dat durven: de school uitgaan gelijk met hem, en....
- En dan?
- En met hem loopen op straat? O, je zoudt gauw gezien worden. Maar als je vlucht,
neem je natuurlijk een dichte auto. - Ze lachte weer, hoog en klaterend. - Wat een
gek idee, zeg, dat je van je moeder zou kunnen leeren, hoe je zooiets doen moet.
- Ik geloof dat ze alléén uit Holland is weggegaan, zei Lilly. - Haar stem klonk
stroef. - Weet jij hoe die eerste algebra-som is?
- Ik? wat dacht je van me?
Ze naderden de school.
(Wordt vervolgd).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

269

De brief,
door Jan R.Th. Campert.
De kleine letters naast elkaar,
een spits en een fijnzinnig schrift,
in zulk een regelmaat en dwang
dat van de ééns aanweez'ge drift
niets over bleef op het papier
als de voorbije zekerheid
der hand, die deze woorden schreef,
en 't hart, dat deze heeft geleid.
Ik weet hoe in het avonduur
zij voor zich staart en denkt en zwijgt,
hoe over 't brandend-wit papier
zij langzaam zich genegen neigt,
hoe dan de smalle, vaste hand,
die op het blad nog roerloos mart,
als een gewillig instrument
bespeeld wordt door het bonzend hart.
En ieder woord dat ik herlees
herwint zijn eigen diepte en gloed
en krijgt zijn plaats in het verband
dat stroomend is als stroomend bloed,
en dat zich voor mijn oog ontvouwt
zóó levend en zóó ziels-nabij,
dat ik mijn handen strek en zeg:
‘Zij is bij mij, zij is bij mij!’
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Schoten
door Hermance Löhnis.
IK was toevallig met vacantie in B. gelogeerd toen nicht Betsy Numa een beroerte
kreeg. Zij woonde alleen met een oude meid in een vriendelijk huisje aan den singel;
en omdat de oude Leida een beetje doof en slofferig was en, jaloersch, de verpleegster
tegenwerkte, trok ik in het kleine logeerkamertje om een handje te helpen. Het waren
voor mij rustige dagen van zelfbezinning, brieven schrijven en lezen, welkom na een
zoowel in- als uitwendig roezige tijd. Aan de zieke was niet veel te doen; ze lag
suffig, met een rood hoofd en starende waterblauwe oogen in bed; alleen de handen
die breed en knokig uit de mouwen van de brave kraakschoone nachtjapon kwamen,
zochten soms onrustig. Ik had haar altijd weinig gekend en ze zag mij niet als ik in
de kamer was. Ik liet haar dus geheel aan de zorg van de verpleegster over en zat
enkel 's middags als die wandelen ging een uurtje bij haar. Herstel was niet
waarschijnlijk en niet gewenscht had de dokter gezegd; het was een wachten op het
einde. En dat wachten op een heengaan dat geen tranen zou doen storten, dat geen
scheuring of leegte zou geven maakte in het zonnige huisje een stille stemming van
ernstige, weemoedige en vredige stilte die tot inkeer en nadenken bracht.
Ik bracht mijn dagen door in de tuinkamer die de groote charme van het huisje
uitmaakte. Een vrij groote kamer, de heele breedte van het perceel, met drie rond
uitgebouwde glazen deuren naar een smalle stoep van zwart en witte steenen die
twee treedjes boven de vierkante kleine tuin lag. Pal zuid lag de kamer, iedere
wintersche zonnestraal die door de nu kale iepen van den singel viel, stroomde door
de breede hooge ramen binnen en liet het vroolijk gebloemde roode kleed gloeien.
Een ronde mahonie eettafel, een groot gebeeldhouwd buffet, een mooi oud bureautje
met een aardige ronde stoel ervoor en portretten van kinderen en dames erboven,
een tweetal rood pluchen maklijke stoelen bij het vulhaardje in den hoek maakten
de kamer van een volstrekt niet artistieke, zelfs eer leelijke, maar warme huiselijkheid.
Daar zat ik iederen ochtend aan de ronde tafel te schrijven en keek het kleine tuintje
in. Aan beide zijden, langs de lage heggen die het van de buurtuinen scheidden, een
bordertje. In het midden een vierkante gazonnetje met struik- en stamrozen er omheen,
nu neergebogen en met blad en dennetakken bedekt. Ik zag voor me hoe in 't voorjaar
nicht Betsy langs de bordertjes zou wandelen en uitkijken naar de eerste scilla's en
naar de sneeuwklokjes in 't grasveldje; hoe ze in den zomer rozen knipte voor zieken
of bezoek. ‘Wil je een paar rozen mee naar huis nemen?’ ‘Graag, juffrouw Numa....’
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Onwillekeurig, in die omgeving gemaakt door en voor een andere vrouw die daar
jaren en jaren in had geleefd, gingen mijn gedachten naar dat leven dat daar boven
nu rustig - of was dat maar schijn, maar onmacht iets anders te toonen? - te
verglimmen lag. Een stil bestaantje; maar uit het heele huis sprak toch een zekere
harmonie, een zekere waardigheid haast. Ik trachtte uit te vinden waardoor; er waren
niet veel boeken, niet veel planten of bloemen. Toch hing er geen bekrompen, stoffige
geest; en Leida, in gesprekjes bij 't afruimen of dekken van de tafel vertelde van een
bezig leven, armenzorg, weeshuisbestuur, nichtjes van buiten de stad die dagelijks
kwamen koffiedrinken. En van één groote vriendin, aan wie nu ook getelegrafeerd
was en die allang hier zou zijn als ze niet op reis was, net....
Als ik boven in het kleine logeerkametje in het ouderwetsche houten bed lag, en
gewend aan laat naar bed gaan, lang nog wakker lag nadat alle geluiden in huis en
op straat waren verstild, gingen mijn gedachten ook, natuurlijk, naar haar die zóó
dichtbij, een dun muurtje slechts ertusschen, haar laatsten strijd streed. Haar laatsten
- misschien haar eersten, dacht ik wel eens, Zoo'n geregeld, rustig, eenvoudig leven.
Geboren in dit stadje, haar heele leven er gewoond, er dan gestorven. Altijd, dag en
nacht, de slagen van dezelfde toren die ik vanuit mijn bed vierkant en eigengereid
tegen de sterrelucht zag staan. Kwartier, half; kwartier, héél. Als ik mijn raam
openzette kon ik de klok hooren tikken in de kamer van de buren die óók met open
raam sliepen. Was het niet als lag je zóó dicht tegen de borst van een ander mensch
dat je zijn hart hoorde kloppen? Wat kon er gebeuren in zoo'n stadje. Er waren iederen
dag dezelfde geluiden, hetzelfde niet onharmonische maar weinig bewogen rythme;
's morgens, in 't donker, stemmen en stappen van werklui; kinderen naar school,
klerken naar kantoren, een stroom, als een in-ademen, het stadje in; den ochtend
door, een kleine bedrijvigheid, leveranciers, kleeden kloppen, emmergerinkel, een
kar-en-paard, juffrouwen met manden, het gejoel van kinderen in ‘vrij-kwartier’.
Om twaalf uur een uit-ademen, een stroom naar-buiten; om half twee weer in; en
dan de lange, slaperige, doode middag, niets als de wind door de straat over de witte
keien, de dichte deuren en ramen; en de klokkeslagen, kwart vóór, héél, kwart na....
Dan donker, en de lange nacht waarin ik lig te staren, waarin naast mij een mensch
ligt te sterven; en, onrust-wekkend, een enkele stap door de straat.
Ik dacht: waar zou ik eenmaal.... en hoe....
Is dat mogelijk dat een mensch zoo leeft, kind is, meisje is, volwassen is, ouder
wordt en ouder, nóg ouder, ziek wordt, sterft.... zóó maar, klakkeloos, zonder stormen,
zonder verlangen, zonder gebeuren... zooals een plant groeit, een boom.... misschien
schuchtere meisjesdroomen van trouwen en een eigen huis; misschien eens huilen
in bed als een vriendin
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op bezoek is geweest met een kindje; maar geen hartstocht, geen tragedies, geen
plezier ook. Kan dat, zulke levens? Ja - je ziet het; zei ik tegen mezelf. Alles zegt
het, het huis, het tuintje, Leida; haar slaapkamer, haar brave nachtpon.... het kàn. En
misschien.... is het beter....; misschien is ze in haar ongecompliceerdheid, in haar
niet-eischen, dichter bij het leven dan wij, wij hartstochtelijken, wij heftigen....
En: sterven; dacht ik. Nu leeft ze nog; over een uur nog, over twee uur nog. En
ineens: niet meer. Dan is het onherroepelijk uit. En als om te onderstreepen sloeg in
het donker, zwaar, langzaam, dichtbij, de torenklok; dreunend kringden de slagen
door het groote winterdonker, telkens een nieuwe golf als de vorige te verdwijnen
begon; en in het houten, krakende logeerbedje, in het smalle, ongebruikt-ruikende
kamertje lag ik en voelde me klein en machteloos; alsof ik nooit weer uit dit
wonderlijke slopje van het leven zou komen; vier vrouwen in een vriendelijk,
ouderwetsch huisje en geen die iets van de andere wist: de verpleegster, Leida, nicht
Betsy en ik; nicht Betsy stervende, starend met blauwe oogen, onbereikbaar al.
Iedereen vond dat maar doodgewoon, maar in den nacht kwam het mij beangstigend
zonderling voor, als een verhaal van Poe. Vier maskers, vier gestalten, geheimzinnig
en zwijgend, en het leven dat in 't donker onophoudelijk voortschrijdt naar den dood....
Kwartier nà....
Maar 's morgens als ik de tuinkamer binnen kwam en daar de koperen ketel op de
theestoof te razen stond en de warmte je ontving, behagelijk na de kilte van het
ongestookte noord-kamertje; als de verpleegster, kraakschoon in blauw-en-wit
tegenover mij kwam zitten en de geur van thee en geroosterd brood zich verspreidde;
als dan daarna de dokter even een praatje kwam maken en Leida kwam vragen over
het eten - dan leek alles gewoon en natuurlijk; en nicht Betsy, al zoover af van alle
gewone huiselijke bedrijvigheidjes, door geen van ons die toch om harentwille daar
waren erg gemist, werd haast.... een beetje.... vergeten; haast.... 't is naar maar waar....
bijzaak vaak... zoodat je ineens, in de warme gezelligheid van haar eigen kamer,
schuldbewust aan haar dacht.
Toen werd er op een ochtend gebeld. Ik luisterde dadelijk, iets aan dat bellen leek
niet gewoon. Ik hoorde Leida praten, hoorde mannen iets zwaars neerzetten in de
gang, toen de voordeur dicht gaan. Nieuwsgierig geworden opende ik de deur half
en keek de gang in; Leida stond te praten met een mevrouw die tegen de open
tochtdeur geleund stond; ze keken beiden om toen ze mij hoorden maar namen geen
notitie van mij; achter haar in 't portaal stond een koffer. Ik hoorde de bezoekster de
trap opgaan en ergerde mij, onredelijkerwijze, dat Leida niet kwam vertellen wie er
was; ik was gegriefd mij vreemde te voelen en als vreemde behandeld te
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worden in dit kleine huis waarvan ik meende in vijf stille dagen het hart te hebben
leeren kennen. O neen, dit zelfgenoegzame huisje: geel-geverfde ouderwetsche
keuken, zonnige tuinkamer, groote slaapkamer van nicht Betsy, logeerkamertje,
zolder en twee lichte zolderkamertjes gaf zijn hart niet zoo gauw prijs.... aan een
vreemde....
Ik begreep; die bezoekster zou wel mevrouw Roessing zijn, de vriendin. Die koffer:
zou ze hier blijven? Dan kon ik gaan. Vandaag nog? ‘Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan’ dacht ik, een beetje boos - waarom eigenlijk? Zoo dol was het hier niet....
maar ik bezon mij; dat was geen stemming waar het erom ging een eenzaam stervend
mensch even bij te staan.
Zoo wachtte ik dan geduldig tot Leida kwam dekken voor de koffie. ‘Mevrouw
Roessing is gekomen,’ zei ze dadelijk. ‘Ze is boven bij de juffrouw. Ze....’ maar de
deur ging open en ze kwam binnen; mijn hand ging beleefd de hare tegemoet, mijn
oogen tastten naar de hare. Een nieuw mensch - een nieuw werelddeel; ontdekkingen,
gevaren, schatten....
Maar haar oogen antwoordden niet. Ze waren bezig - ik begreep het - met die
starende, blauwe, boven.... En 't realiseeren van haar werkelijke vriendschap voor
nicht Betsy, van leed om haar sterven, gaf mij verbazing. deze vrouw: warm, stralend
van vrouwelijke vitaliteit, bekoorlijk - en nicht Betsy? Wat kon nicht Betsy geweest
zijn voor haar? En ik voelde beschaamd hoe ik mij maklijk af had gemaakt van dat
stervende mensch; gedacht had te weten, uit een nuchter-nette slaapkamer, een
degelijke nachtjapon, een paar knokkige, oude handen, een heel leven, een
menschenziel. En ik verwaande harde domkop, die nog beleedigd was geweest.... de
noodige nederigheid verloste mij ineens en ik zei: ‘ik ben blij dat u er bent, u die hier
hoort....’
Ze keek licht verbaasd; en zei, een beetje verstrooid, nog geheel bezig met het
zielige, hulpelooze staren boven dat ik, dóór haar heen ook ineens snijdend voelde
- ‘ach ja.... ik kon niet eerder.... ik heb u geloof ik nooit ontmoet, vroeger, hier....?’
Ik noemde mijn naam. En we praatten wat leege zinnetjes....
‘Ach het is zoo zielig,’ zei ze ineens, neerzittend in een van de roode stoelen. ‘Dat
ze nu in haar sterven voor mij onbereikbaar moet zijn.... onbereikbaar, de arme....
ach wat zou ik graag bij haar zitten en een beetje praten.... ik was een van de weinigen
die bij haar binnen kon komen... als u mij begrijpt... en nu kan ook ik de deur niet
meer vinden... ik heb wel eens gedacht’, zei ze met ineens iets schuchter-kinderlijks,
‘als menschen sterven, dat het een soort van.... consequentie van hun leven is; ik
bedoel.... je hebt menschen die sterven alsof ze verbranden met koorts en fantasiën
en warmte en gloed.... en dan gloeien ze langzaam uit.... maar zij ligt daar koud en....
er kan niets meer door haar heen.... arme.... zoo was ze altijd....’
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‘Heeft ze u niet herkend.
‘N.... nee.... even dacht ik.... maar, nee.... maar ik ga toch den heelen tijd bij haar
zitten; je weet toch niet, misschien kan ze alleen niet toonen.... zooals zoo vaak....’
Ze was een heelen tijd stil; de kolen verschoven in de kachel; ik keek naar de damp
van de heete melk op de koffietafel die zachte geheimzinnige teekens kringelde in
een bleeke zonnestraal.
‘Kom,’ zei ze ineens met een glimlach naar mij. ‘We moeten samen even eten.’
We spraken af dat ik nog blijven zou, dien nacht; ze sliep altijd als ze hier logeerde
in 't kamertje naast Leida, omdat 't zonnig was en zoo'n mooi uitzicht had. ‘Slaapt u
in dat harde logeerbedje?’ vroeg ze lachend. ‘Brengt Leida u wel een kruik, 's avonds?’
Er was een warmte en goede wil in haar, een charme ook, die elk restantje
vijandelijkheid in mij overwon.
Na 't avondeten waarbij ze stil en moe was kwam ze gauw weer beneden. ‘Ze slaapt
nu, lijkt 't,’ zei ze. ‘De verpleegster vindt dat ze erg vermindert. Misschien vannacht....
ze wou den dokter nog halen maar ik zei van nee; waarom haar niet rustig laten
sterven, vindt u niet? vindt u niet ook?’
‘Nicht Betsy was toch aanmerkelijk ouder dan u, is 't niet?’ vroeg ik. Ze zat
tegenover mij aan de ronde tafel waarop het theeblad en de tijdschriften uit de
portefeuille gezellig op 't donkere tafelkleed onder de laaggetrokken lamp lagen. Ze
leek zeker véél jonger dan nicht Betsy daar boven; heldere, levendige bruine oogen
onder dikke wenkbrauwen, grijzend bruin haar, dik en golvend, gekapt alsof het kort
geknipt was; in het flatteuse lamplicht was haar huid blozend en zacht en zonder
rimpels en de mond was mild en gaaf, vrij groot en zonder strengheid.
‘Ze is nogal wat ouder.... maar ach, leeftijd....’
Ze zat stil en ik had 't gevoel dat ze iets wou zeggen - en niet wou. Ze keek me
een paar maal aan, opende haar mond.... zei niets.
Ik wachtte rustig, een handwerkje in handen.
‘Weet u....’ zei ze ineens.... ik keek op, haar heele gezicht was een en al leven, ze
was blijkbaar van iets gewichtigs vervuld. ‘Weet u,’ herhaalde ze en zweeg weer.
‘Weet u dat Betsy eens iemand doodgeschoten heeft?’
‘Geschoten?’ zei ik verschrikt en liet het handwerk op tafel vallen. ‘Nicht Betsy?’
‘Ja, nicht Betsy!’ zei ze met nadruk. ‘Ik kan niet uitstaan dat iedereen maar denkt:
O, nicht Betsy. Alsof ze er alles van weten, met een zekere minachting. Terwijl ze
een leven heeft gehad zoo moeilijk, zoo hard.... en zoo dapper.... en daar ligt ze alleen
te sterven en iedereen zegt: Nicht
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Betsy... Dat kan ik niet uitstaan, al die menschen die niets weten, die zich geen moeite
geven, die geen liefde geven en die dan.... met zekere.... minachting, zonder eerbied,
oordeelen over zoo'n leven. Ze heeft 't zoo moeilijk gehad; en als ik God was.... dat
lijkt gek hè?.... maar ik hoop dat Hij haar vannacht met liefde en zachtheid zal.... als
ze....’
Haar mond trok en een traan gleed over haar wang, maar ze glimlachte als om
haar verontwaardiging goed te maken, die mee tegen mij gericht was....
Ik zweeg. ‘Maar hoe was dat,’ zei ik, klein. ‘Of wilt u niet....’
‘Ja, ik wil het vertellen,’ zei ze. ‘Waarom zal zoo'n leven zóó onbegrepen... dan
zult u tenminste met eerbied aan haar denken als aan een medemensch, hoe zal ik
zeggen.... een zuster.... niet: Nicht Betsy....’
‘Herinnert u zich niet.... Nee, dat zult u niet weten.... maar een.... ne.... dertig jaar
geleden toen is hier 's nachts om een uur of elf in de van Eyckstraat een man
doodgeschoten.... een opgeschoten jongen liever, die zijn zuster die daar diende naar
huis bracht. 't Is toen nooit uitgekomen wie dat gedaan had; 't gaf een heele commotie,
dat begrijpt u; niemand dacht natuurlijk in de verste verte aan Betsy.... die woonde
daar toen... Betsy, u begrijpt.... maar zij had 't gedaan.’
‘Maar waarom?’ zei ik, grenzeloos verbaasd.
‘Per ongeluk.... ze schoot uit 't raam....’
‘Schoot uit 't raam? 's Nachts....?’
Ze lachte even. ‘Ik kan me begrijpen....’ Ze zweeg.
‘'t Is een heele geschiedenis,’ zei ze na een poosje; ‘moeilijk begrijpelijk te maken.
Ik kan 't niet goed vertellen.... hoe kun je zoo iets vertellen dat 't plausibel blijft....’
‘Ik kwam den ochtend erna toevallig bij haar, kwam haar afhalen voor een
tentoonstelling. Ze had koorts en lag in bed, zei haar meisje. Ik ging naar haar toe
en vond haar.... wonderlijk.... ik schrok echt, ze was zoo.... heelemaal.... ik weet niet,
niet opgewonden of hysterisch of zoo, maar star.... maskerachtig, met gekke oogen.
Ik had al van het schot gehoord en dacht dat ze iets gezien had of gehoord en
geschrokken was; ik vroeg haar.... en toen begon ze te trillen en toen.... ik weet niet....
langzaam begreep ik.... ik durfde haast niet het te denken eerst.... maar ik moest, en
ik vroeg het haar zonder dat ik wou: of zij het gedaan had, en toen zei ze ja; met een
heele gewone zachte stem alsof ik gevraagd had of 't regende; maar met strakke
oogen waar de waanzin achter zat....
‘U weet niet hoe... God, ik ben maar een heel gewoon mensch en ik was toen nog
jong, pas getrouwd; kunt u zich denken, daar kom je op een ochtend doodgewoon
en alledaagsch bij iemand, je hoort dat ze ziek is, gaat uit vriendelijkheid even naar
boven en valt in zoo'n tragedie....
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ik had zelf een gevoel of ik gek was geworden.... dat slaapkamertje.... ik had het
liefst weg willen loopen en denken dat ik gedroomd had, maar daar was een mensch
die mij aan lag te kijken - hulpeloos....
‘Ik nam haar in mijn armen en streelde haar en troostte haar of ze een arm kind
was.... ze zei dat ze uren voor haar schrijftafeltje had gezeten en geschreven en
gedacht dat ze gek werd.... toen nam ik die papieren mee, want ik dacht aan
huiszoeking of zoo. Dat zal ik u nu geven wat ze toen geschreven heeft. Ik heb het
meegebracht toen ik hoorde.... want ik dacht.... ik wou het hier misschien verbranden
als zij dood was. Maar ik zal het u eerst geven.’
Ze zweeg. Er waren in de besloten warme avond-kamer alleen minieme geluidjes;
het tikken van de klok, een prutteltje van 't theewater, een knetter in de kachel. We
hoorden de zuster boven loopen; de torenklok sloeg - en haastig pingend, ook de
pendule. Mevrouw Roessing stond op en ging de kamer uit. En in de groote stilte
waar ik de kamer in het huis voelde staan, en het huis in het stadje en het stadje in
de donkere landen waarover heen de klokkeslagen vlogen, als zware spoelen door
de schering van den tijd, het leven wevend, fataal en onbegrijpelijk - leek het mij
een duizelig oogenblik of alles een droom was.
Ik zat klein en stil en probeerde te denken hoe daarna haar leven was geweest.
Berouw? En ineens schoot mij te binnen hoe nicht Betsy een angst had voor schieten.
In de comedie b.v., hoe ze opstond en wegging als ze hoorde dat er in 't stuk geschoten
zou worden. Een eigenaardigheid van bange oude-juffrouw denk je dan; ach maar
nu begreep ik met een huivering van medelijden.
Mevrouw Roessing kwam terug met een bundeltje papieren. Ze gaf ze me en zei
dat ze nog naar boven ging. Ik schoof theeblad en kranten op zij, en las met angstige
belangstelling wat een mensch in een uur van nood en vertwijfeling geschreven had:
‘Betsy Numa, Betsy Numa, Betsy, Betsy Betsy. Wie zijn naam schrijft kijkt in
een spiegel. Het is niet waar, het is niet waar, o mijn God laat het niet waar zijn.
Betsy Numa schiet toch niet, dat weet toch iedereen. Er staat iemand achter mij in
de kamer en wil dat ik omkijk, maar als ik het doe, word ik gek. Of ben ik al gek?
Ik moet wel gek zijn om te hebben... zou er een groote plas bloed op straat zijn? Zal
ik eens voorzichtig gaan kijken? Nee, niet aan denken, niet aan denken. Gek? Dan
weet je niets meer, maar ik weet alles nog goed. Ik ben Betsy Numa. Ik heb vanmiddag
boodschappen gedaan. In mijn grijze pakje van Van der Hem. Mijn grijze vilten
hoedje. Mijn? Betsy Numa. Zeker juffrouw, we zullen het vanavond nog bezorgen.
De lichten waren aan in de winkels. De brug en de weerschijn van de lantarens in
het donkere water. De singel, de donkere van Eyck-
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laan. 't hekje. Bloed? Nee, niet denken. We hebben andijvie en gehakt gegeten en
wentelteefjes toe. Ik weet het alles best.
Vroeger heette ik ook al Betsy. Ik? Wat is ik? Zijn er twee, ik en Betsy Numa? O
God nee, dat kan immers niet. Altijd zoo geheeten. Op school al. Geel haar en een
wipneus. Betsy is een leelijke naam en past goed bij mij, vindt iedereen. Ik vind het
zelf ook.
Zou dat kunnen denk je dat je een mes nam en bij je hoofd begon midden op je
voorhoofd en naar beneden sneed door je neus en door je mond en midden door je
lichaam. Door het nieuwe grijze stoffen japonnetje dat ik aanheb en door het corset
met de harde baleinen en door mijn broek. Dwars door de korst van de pudding heen.
En er dan uitstappen, ik uit Betsy Numa? Slank en soepel, naakt. Niet met zulke
malle drentelpasjes. Vrouwen zijn allemaal naakt onder hun kleeren. En mannen
ook. Hij ook. Mevrouw Eerenberg ook. Neen neen niet denken.
Als ik een anderen naam aanneem blijf ik toch Betsy Numa. Dat komt omdat je
zoo gedoopt bent. Kind van fatsoenlijke ouders. Daar kom je nooit van af. Wat moet
je toch in 't leven met zoo'n naam. Als ik omkijk word ik gek, want daar staat een
vrouw achter mij met een revolver in de hand. Ze is niet ik al zou je dat misschien
denken want ik zit hier en ik heb ook geel haar en ben klein en die is naakt en ik heb
mijn stoffen japonnetje aan een heel klein zwart en wit ruitje, ik zie immers mijn
mouw en mijn rok. Naakt en mooi. Zulke zachte glanzende oogen en kort dik zacht
golvend haar. Haar lippen zijn een beetje open en zoo week en haar tanden zijn nat
erachter. Haar lichaam is warm en om te streelen, als ivoor waar het glanst en donzig
in de schaduw. Haar voeten hebben kleine ronde roze teentjes als koele schelpjes
aan 't strand. Ik heb zoo'n gekke kromme teen. Maar wie is zij dan? De revolver ligt
weer in de kast. Ik ben Betsy Numa en ik zit voor de schrijftafel met koude handen
en voeten en ik heb zelf den moord.... Nee, niet dat, zeg ik je. Twee in de kamer. Een
in de kamer. Wie zit hier te schrijven? Wie staat er achter? O God, God maak dat ik
niet gek word?
Maar ik weet immers alles best. Van Eyckstraat 17. Met Mina. In de commissie
van 't weeshuis. Rekeningen de eersten betaald.
Maar die andere zou wel geschoten kunnen hebben. Uit liefde. Liefde is een woord
uit boeken. Niemand zegt het je of leert het je. Je denkt dat het leven zoo is, huizen
en straten en eten en denken aan een verjaardag en eerlijk zijn. En dan is 't ineens
heel anders, o heel anders en je kent jezelf niet meer en niemand meer en dan word
je gek en schiet.
Gevangeniswagen - nee niet dat. Liefde. Betsy Numa heeft geen geheimen, er is
niet meer dan je zien kunt. Maar die andere, o die andere die andere. Die heeft een
geheim. Die heeft lief. Voor die is het niet gek want ze is zacht en mooi. Niet bits
en parmantig. Ze staat achter mij
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maar ik kijk niet om, nee, nee. Ik zal het opschrijven dan hoort niemand het en ik
zeg het toch, ik schreeuw het zonder dat je het hoort. Zij heeft geschoten, zij heeft
geschoten, zij heeft geschoten. En zij hebben geroepen: hij is dood.
Maar God God hoe moet dat gaan als de een schiet en de andere voor de schrijftafel
zit.
Betsy werd gek en heeft geschoten.
Nee, zoo was het niet.
Die andere heeft lief. Heeft lief. Ik heb hem lief.
Dat is erg als je liefhebt en er zelf om lachen moet. Liefde - dat is iets heiligs en
iets heiligs past toch niet bij mij, o God. Ik ben zoo arm, ik ben zoo leelijk zoo
gewoon. Je durft niet van jezelf te denken dat je liefhebt als je zoo bent als ik. Ik heb
de buitenkant van 't leven voor de binnenkant gehouden, bij mezelf ook heb ik de
buitenkant voor de binnenkant gehouden. Maar ik ben wakker geschrikt en ik kan
het nu niet meer vergeten. Ik schrijf het op dat wat ik nu weet. Ik ben langzaam,
langzaam volgestroomd met liefde. Liefde als honing zoo zuiver en zoo zoet. Maar
ik wist er niets van, ik wist niet dat dat liefde was, niemand heeft mij dat geleerd,
niemand heeft ooit gedacht aan mij en liefde. Net zoo min als je denkt aan liefde en
de tafel. Betsy - die woont met haar moeder. Dan verliest ze haar moeder. Ze gaat
naar de vergadering van het weeshuis. Ze gaat eens naar de comedie. Ze maakt een
reisje naar Zwitserland. Liefde is iets uit boeken. Betsy en liefde?
Maar langzaam is het hart gezwollen van liefde en verlangen. Het kleine parmantige
kinderhartje dat tikte trouw als een practisch wekkertje is gegroeid en gezwollen.
Het is zwaar geworden van leed. Het is rijp geworden als een vrucht, klaar om te
vallen als een hand, een sterke lieve hand er aan raken zou. Maar de hand kwam niet
en het hart bleef hangen, zwaar, trillend, gezwollen van bloed, kloppend, kloppend
dag en nacht. Maar Betsy Numa wist van niets, haar lichte blauwe oogjes keken in
den spiegel en zagen het gele haar, het stoffen japonnetje, de knokige handen, maar
niet het hart.
Ja ik wil het opschrijven om het duidelijker te weten, ik wil het eenmaal zeggen
in de stilte van den nacht nu ik mezelf niet zie. Ik wil eerst dit deel aankijken van
het vreeselijke dat achter mij staat, dat verteerd wil worden, dat ik opeten moet,
inlijven in mijn leven of dat mij zal verslinden en gek maken. Het ijzer is gebarsten.
Toen de schoten zoo hard, zoo hard, zoo dichtbij, zoo scheurend, zoo verlossend,
zoo heerlijk en afschuwelijk knalden in den nacht, eindelijk iets werkelijks, iets
gevaarlijks, beter dan een schreeuw, beter dan tranen, toen is de ijzeren ring
gesprongen en bloed en honing zijn uit het zware hart gestroomd in het heele lijf.
Eenmaal, eenmaal wil ik schrijven zooals ik ben, die andere, die donkere,
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zachte, wilde, eenmaal in den nacht moet zij naar buiten treden en spreken. Ik heb
lief, ik heb lief. Met mijn heele ziel, met mijn heel lichaam. Met iedere druppel van
mijn bloed, met iedere zenuw, met ieder plekje huid, met alle krachten die in mijn
hart vergeten liggen. En het is alsof het verleden en de toekomst mee gewekt worden.
Het kind dat ik was heeft hef, het wijsneuzige schoolkind, het schrille jonge-meisje.
De moeder die ik zou kunnen zijn is gewekt en heeft lief met een beschermende
diepe teederheid. Ik ben als aangeraakt door den vinger van het leven zelf en geladen
met een gevaarlijken stroom die mij veranderd heeft. Ik, ik, de primme keurige Betsy,
ik begrijp de vrouwen die zich in hartstocht geven, mond op mond gedrukt, lichaam
aan lichaam gedrongen. Ik heb lief - en het heeft in een tweede, moeilijke geboorte
die mijzelf verscheurd heeft en mezelf verlost heeft, een mensch van mij gemaakt.
Maar de werkelijkheid is zoo anders. ‘Zoo Betsy, zien wij je ook weer eens?’ ‘Ja
mijnheer, ik kom een praatje maken bij Marietje.’ Daar staat hij, groot, warm, levend,
er gaat een stroom van levenskracht van hem uit waarvan ik zou willen drinken,
drinken mijn arme leven vol. Zijn lieve sterke voorzichtige hand omvat mijn koude
vingers. Zijn oogen stralen van verstand en levende menschelijkheid. Mijn blauwe
oogjes - er is immers geen denken aan. Ik sta daar parmantig en nuchter-leelijk
tegenover zijn harmonisch-evenwichtig lichaam. Een kennisje van zijn dochter.
Anders niet, hoor je, Betsy Numa!
Maar zou het niet kunnen dat de liefde zelfs.... mij.... liet vinden het zachte
ontroerende gebaar dat de belachelijkheid van wipneus en geel haar zou doen
vergeten? Is mijn liefde niet groot genoeg? Hoe kan ze meer zijn dan a l l e s . Maar
ik heb er niet aan geloofd. En eerst het geloof geeft de liefde kracht. Als er iets
doordrong tot Betsy van wat er binnen gebeurde, als er een stroom door haar ging
bij het voelen van zijn levende hand, bij het zien van zijn zachte haar en zijn oogen
- o mijn God zijn lieve oogen - dan heb ik niet durven denken. Ik heb alles
weggeduwd, bang voor het onvermijdelijke leed, zonder geloof. Ik heb geloofd in
het leelijke van mijzelf, de buitenkant. Daaraan heb ik geloof gegeven, macht gegeven.
Ik heb gedacht - méér dan gedacht, niet eens gedacht, geweten, gelééfd: niemand
heb ik iets te geven, ik, Betsy Numa. Zonder veel denken, zonder veel leed heb ik
dat aanvaard zooals je aanvaardt dat zwart zwart is en wit, wit. O, maar hoe heb ik
zonder het haast te weten, geleden daarbij. Hoe heb ik verlangd - woorden zijn te
zwak - heb ik gereikt, mij gestrekt, gesnakt naar zijn mond op mijn mond, naar zijn
armen om mij heen, naar het kijken van zijn oogen dat is als een streeling van een
zonnestraal, naar zijn belangstelling voor mijn arme leven. En ik had niet eens de
troost te weten dat ik zoo leed, te weten dat liefde mij vervulde. Want de stevige
muur van Betsy Numa stond om mij heen, de degelijke nuchtere Betsy
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zei ‘Ja mijnheer’ en ‘Neen, mijnheer’ en ging de trap op naar Marietje. O nu komen
de tranen - nu komen de tranen terwijl ik zoo zit en niet ophouden durf met schrijven,
niet op durf zien in de kamer weg van dit kleine lichte plekje. O, nu in angst en nood
en leed voel ik mij een vrouw worden, een mensch. Ik ben wakker geschud, wakker
geschrikt door de schoten. Nu moet dat, nu komt dat, de schoten. Het vreeselijke,
onverteerbare. Wie heeft geschoten, waarom, hoe - Ik weet het niet meer. Jawel, het
was zoo. Sofie van Lijnden was hier, na het eten op mijn kamer. Wij praten gewoon,
ze vroeg of ik mevrouw Eerenberg kende, de maitresse van die knappe mijnheer van
Hasselt. Dat was alles. Ik bewoog niet, de muur was sterk. Ze ging. Ik ging naar
boven en kleedde mij uit. Nog altijd niets. En toen ineens gebeurde het. Waarom?
Was ik jaloersch? Och nee, op wie, waarom? Iets dat voor mij toch onbereikbaar is
waarom zal ik dat een ander niet gunnen? Maar zoo is het: als wij de maan begeeren
en krijgen haar niet - goed, niemand krijgt haar. Maar als wij hooren dat een ander
de maan heeft - dan wordt het anders. Ik weet niet, er brak iets, er ging een scheur
door mij heen en eruit stroomde alles, alles van een heel leven, alle liefde, alle
verlangen, alle woede, alle eenzaamheid, alle vertwijfeling. Ik wist ineens - te ineens
- dat ik dat wou zijn wat die vrouw was - zijn lichaam tegen mijn lichaam, zijn kussen,
zijn teederheid, zijn liefde. Iemand voor mij, een vervulling voor mijn leegte, een
warmte voor mijn verkleuming. Het was als een wond waar het bloed uitgulpt, het
was als een braken.... al die geweldige gevoelens waarvan ik zelf niet wist, een heele
wereld, een tweede ik in mijzelf, liefde, haat, begeerte, wanhoop. En teederheid ook,
en woede tegen het leven dat mij zoo gemaakt heeft, zoo bedrogen heeft. Onmachtige
woede zonder uitweg waar ik in stikte. En ik liep blindelings naar de kast waar de
revolver lag die oom Ferdinand hier liet omdat hij 't gevaarlijk vond een meisje alleen
in een buitenwijk. Alsof iemand mij ooit.... en ik smeet het raam open en schoot....
drie, vier, vijf keer....
Ik had ook kunnen gillen of smijten.... maar ik schoot. Iemand gilde ‘o God, Jan....
er was geloop, verwarring. Iemand zei duidelijk “hij is dood.”
En nu wacht ik. Het raam heb ik rustig weer dicht gedaan, de revolver weer in de
kast gelegd. In het donker kleedde ik mij uit en ging in bed. Leeg op eens, rillend en
klappertandend van kou. Maar ik moest weer opstaan. En ik moest schrijven, want
ik weet niets anders te doen. Misschien zal de politie bellen. Gevangenis? Dat zou
misschien goed zijn. Het zou me bevrijden van Betsy. Maar waar moet ik den moed
vandaan halen het op mij te nemen. Mij aan te geven, te zeggen: ik.... en te zeggen
waarom? Waar is in mijn leventje de bron voor dien moed? Als ik een vriend had
die mij liefhad, als ik iemand had die mij begreep. Maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

281
heelemaal alleen.... uitgelachen, uitgestooten, den afgrond in te springen. Al het
bekende te verlaten en niet eens met mezelf te gaan. Want Betsy kan niet mee op
dien weg. Wie moet hem dan gaan, wie ben ik als ik niet meer Betsy ben? Een
nummer in de gevangenis? O God nee, ik kan het niet.
En anders? Te weten dat een blik, een woord geluk zouden beteekenen. En te
weten, zeker als een vonnis nooit die blik en dat woord te zullen krijgen. Te verlangen,
dag en nacht, Niet meer in te slapen zonder te huiveren van leegte bij het denken hoe
dat zou zijn: een hoofd naast je, een arm om je heen. Nooit wakker te worden zonder
te denken aan de gelukzaligheid wakker te worden in zijn armen. Thuiskomen, alleen,
en te denken hoe stralend je thuis zou komen als een blik je tegemoet sprong. En te
huilen van eenzaamheid en te weten dat niemand je troosten zal, niemand naar je
luisteren zal....
En verder Betsy Numa zijn. Ja wat anders? Weet je wat anders? Een ongelukkige
liefde met een wipneus en gele haren? Nee, nee zoo moet ik niet denken. Maar
dankbaar zijn voor het leed. Het groote verlangen dragen. Zou je je liefde willen
missen?
Nu heb ik wat gehoord. Ze liepen op straat, mannen, politie, ze hebben hier niet
gebeld. Ze dachten zeker daar woont juffrouw Numa. Ze dachten misschien vanuit
de struiken in een van de tuintjes. Zou hij in zijn hart geschoten zijn? In zijn buik?
Dat is week, een kogel gaat er gemakkelijk door. Ik heb een mensch vermoord. Nee,
dat heeft Betsy Numa gedaan, en ik ben niet meer Betsy Numa want ik heb lief. Het
is niet mijn schuld o God, het is niet mijn schuld. Ik ben te ongelukkig. Ik ben te
moe.’
Er ging een rilling over mijn rug terwijl ik de oude velletjes papier langzaam gelijk
legde. De onwaarschijnlijkheid van het leven overstelpte mij. Nicht Betsy.... en dit.
En ik die dit las terwijl zij boven lag te sterven. Honderd vragen sprongen in mij op:
hoe, hoe.... hoe.... Maar die storm verging in dieper nadenken. Was er een leidende
kracht achter de schermen van het leven die mij hierheen gebracht had om dit te
beleven? En waartoe? Indien nicht Betsy na die geweldadige uitbarsting teruggekropen
was in de schulp van haar braafheid, een eenzaam oestertje.... Wat moest ik daarmee
aan? Een drastische les dat de krachten van de ziel geweldadige krachten zijn? Ik
wist het, maar men buigt met steeds nieuw ontzag voor waarheden. Dit ook, al vroeger
geweten, nog eens weer onderstreept; niet te oordeelen, geen mensch, ook de braafheid
niet. In te leeren zien dat ieder mensch handelt en wordt uit nood, nood-lot....
Ik zat een oogenblik in zwijgende verzonkenheid waar geen woordgedachten het
tastende zoeken meer volgden. Toen stond ik op en keek de stille, warme, zoo
vertrouwd geworden kamer rond, doelloos bij de tafel staande. De laatste avond....
in een warm gevoel van zusterlijkheid
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ging mijn hart uit naar Betsy; arme eenzame soldaat die haar last van strijd en schuld
gedragen had, als wij allen.... strijd en leed waar ik niets van wist, zeker ook wel
troost die ik niet kende. Een mensch; armzalig; dapper.... Een gebed groeide warm
uit mijn hart: dat Liefde haar mocht ontvangen als zij.... vannacht....
Ik liet de papieren op tafel liggen en ging naar bed. Ik sliep onverwacht vast, voor
het laatst in het ouderwetsche bedje. Den volgenden morgen zag ik mevrouw Roessing
niet. Ze had tot bijna 's morgens bij de zieke gezeten en was nu gaan rusten. De dood
was nog niet gekomen....
Leida huilde toen ik wegging, overstuur door de nare dagen; ze keek mij na toen
ik, mijn handkoffertje in de hand door de stille straat wegstapte. De torenklok sloeg
tien, nuchter in den dagelijkschen ochtend. Het duurde nog een dag voor Betsy stierf;
ik was al weg uit B. - en kreeg een briefje van Leida. Van Mevrouw Roessing hoorde
ik niets meer tot ik kort geleden in de krant las dat zij bij een auto-ongeluk in
Duitschland, waar zij woonde, omgekomen was....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, Merona, een edelman, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1927.
‘In den morgen toen Renaldo Maria geboren was, enkele dagen voor het Kerstfeest,
zag zijn moeder door de geopende luiken de ster Venus stralend boven den einder.
Een traan vloeide uit haar geluk, want haar ziel verstond dit licht als een teeken dat
de dag die volgde goed zou zijn en vol van den zegen dien zij bad. Gelijk met den
zoon ontving zij van den hemel de kennis welke menige moeder tot de hoogheid der
engelen verheft en haar behoedt voor iedere smet der wereld, voor de vrees en de
ongewisheid die in dwaling voeren. Er is van deze kennis niets te zien dan een
klaarheid in het gelaat, door velen gehouden voor een onvergankelijken glimlach;
de oogen zijn meestal nedergeslagen, de lippen gesloten, behalve voor het kind dat,
wanneer het groot is geworden, zich altijd herinneren zal hoe zijn moeder het in de
armen droeg.’
Zoo begint dit nieuwe verhaal van Van Schendel. Men mag zeggen wat men wil,
maar persoonlijk is dit zonder twijfel zéér. Wie zou het anders kúnnen geschreven
hebben dan de mystiek-geaarde en liefelijkgevooisde prozaïst Van Schendel? Hij is
er heelemaal in, met al zijn zoete bekoringen, zijn geheimzinnigen glimlach (die
zooveel te verbergen schijnt, en misschien ook wel verbergt....) en ik verzeker u,
ditmaal krijgt hij honderden - door de wereld onbesmette - moeders op zijn hand,
om niet te spreken van de duizenden jonge meisjes, die van deze gevoileerdheid,
deze dwepende matheid, dezen zwoelen en beloftevollen weemoed al dadelijk ‘weg’
zijn. Ja van den toon alléén al!
Maar ik durf voorspellen, dat éér deze eeuw ten einde is over Arthur Van Schendel
vaak op dezelfde wijze gesproken zal worden als thans over onzen - trouwens
heelemaal niet onbelangrijken noch onrespectabelen! - Rhijnvis Feith, sentimenteeler
nagedachtenis.
Gelukkig, er zijn vrij wat frisschere bladzijden in dit, Van Schendel's nieuwe
renaissance-verhaal; het wordt zelfs, zou ik zeggen, verderop hoe langer hoe sterker.
En wij gelooven ten slotte gaarne, dat er, in dien wonderlijklevenden tijd, waarvan
het altijd weer zoo interessant is te lezen, edele typen als deze Merona hebben bestaan,
trouw aan een jeugdliefde tot in den dood, en in dien heerlijken trouw al de devotie
leggend, waaraan hun ten halve middeleeuwsch gebleven ziel behoefte had. Waarom
dan niet van hen te droomen, te verhalen - en zich aan zoo'n droomverhaal zaliglijk
te bedwelmen? Het ‘realisme’ is toch immers van de baan - en voor goed, niet waar?
H.R.
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Jet Luber, De drie Levens van Nina Vesper, Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf, 1927.
Jet Luber rediviva! - Jet Luber, indertijd medewerkster o.a. aan Elsevier's Maandschrift
met fijne schetsen - rediviva met een eersten roman.
Een roman van een meisje-studente, van verscheiden meisjes-studenten eigenlijk.
Hij rammelt wel een beetje, deze roman, bij gebrek aan stevige compositie en centrale
figuur. Maar hij is levendig en aardig, laat ons zeggen: leesbaar, ofschoon hier en
daar een beetje meisjesachtig wild en vluchtig neergepend. Maar het is dan ook een
eerste roman - een eerste poging, die, laat ons hopen, door ernstigere gevolgd zal
worden. 't Was niet onpractisch gezien van Jet Luber, al haar meisjes-studenten meer meisjes dan studenten zonder twijfel! - een man te bezorgen en op deze
welbeproefde wijze haar verhaal zoo gelukkig-bevredigend te doen afloopen. Alleen:
het leven loopt soms een beetje anders af.... Maar het leven is dan ook geen roman,
zal men zeggen. Geen gezellige roman ten minste. Het leven.... nou ja, enfin!
H.R.

H. Laman Trip-de Beaufort, Onder de Zon, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1927.
Het beste dat ik tot nog toe van deze schrijfster heb gelezen. Het eenvoudigste. Er
zijn frissche verhalen bij, knap en zakelijk - soms wat al te zakelijk - verteld. Andere
doen een weinig journalistiek aan, niet genoeg gestijld voor in een boek.
Men moet aandachtig lezen. Soms schijnt deze geest wat nuchter, wat droog, ja
bijna hard. Maar het gevoel zit er wel onder.
Ik geloof dat mevrouw Laman Trip nu op den goeden weg is.
H.R.

Menno Jacob Homan, Tar, oorspronkelijke roman, Den Haag, N.V.
Boekhandel, voorheen W.P. van Stockum en Zoon, 1927.
Zelden maar las ik zoo'n zonderling boek als deze ‘oorspronkelijke’ ‘roman’. De
bijvoeging ‘oorspronkelijk’ doet bijna comisch aan - in eder geval komt het voor uit
een wel zeer naïve mentaliteit. De kenschets ‘roman’ is geheel onjuist -, het heeft
niets van een roman -, elk vertelsel, dat pl.m. 300 bldz. lang is, kan nog geen roman
heeten! Stelt u zich voor een boek, gevuld met zeer zorgvuldige beschrijvingen, het
boeren- en buitenleven betreffend - stuk voor stuk af, zonder letterkundige waarde,
en toch, door haar liefdevolle juistheid hier en daar aantrekkelijk. Een boek waarin
Tar, een vijftienjarige boerenjongen, jongmaatje op een hofstede, de hoofdpersoon
is. Die Tar is de vlijt, de ernst, de deugdelijkheid in persoon. Hij is wat meer dan een
gewone
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boerenjongen, hij wil graag leeren, hij zet zijn oogen open - hij teekent met toewijding
en hij studeert 's avonds in boeken over landbouw. Maar wat er verder in Tar omgaat,
daarvan blijven wij ten eenenmale onkundig. Van de ziel, het hart of de begeerten of zelfs maar de gewoonten van hem omringende menschen krijgen wij niet den
flauwsten indruk. De schrijver heeft er blijkbaar geen oogenblik over gedacht
menschen uit te beelden of zelfs maar stemmingen te wekken. Wat eigenlijk zijn
plan is geweest toen hij het boek begon - wat hij heeft willen zeggen - ik kan er zelfs
niet naar gissen.
Als het hem alleen om Tar te doen was geweest, dan had hij ons wel wat meer
mogen laten zien, dan deze onwaarschijnlijke braafheid alleen. Toch maakt het boek
zoo'n bijna overweldigenden indruk van goede trouw, dat wij er nog een soort eerbied
voor krijgen, al is het dan in vele opzichten bepaald heel mal. De onberispelijke en
leerrijke stijl, waarmee de boerenbevolking zich met elkaar onderhoudt, is op zich
zelf het toppunt van belachelijkheid. Ik geloof dat de heer Homan de aangewezen
man zou zijn om de schoolboekjes-litteratuur te verrijken en dat meen ik in vollen
ernst - want knipt men zijn ‘Tar’ in bijvoorbeeld tien deelen, dan hebben wij tien
aardige leesboekjes voor de lagere school en die hun opvoedende kracht niet zouden
missen Want Tar is het voorbeeld van een voorbeeldigen boerenknaap en wij worden
zoo voortdurend nauwkeurig op de hoogte gesteld van zijn werkzaamheden, dat
iedereen schik krijgt in al die karweitjes en graag een handje zou willen meehelpen.
Tar teekent graag, niet vrij en wild - maar methodisch, zorgvuldig - hij gebruikt
bekende motieven - hij benut voorbeelden - enfin, hij is de vaardige en kunstzinnige
handwerksman in den dop.... Maar hij is toch ook een wordend mensch, zou men
zeggen - nu ja, daar hoort en ziet de lezer niets van. Trouwens, het leven op die
hofstede is er zoo correct - zoo beschaafd, zoo zedelijk, zoo kuisch - zoo
bloedeloosrustig, dat de stedeling zijn verbazing niet op zou kunnen, als hij dit wonder
in werkelijkheid aanschouwde En het eigenlijke leven op de boerderij krijgen we
ook niet te zien, het zijn eigenlijk allemaal nauwgezette details, studies die ons,
aaneengeregen, als roman worden aangeboden.
Als we Tar aankijken dan is het of we voor een gebouw staan, waarvan we alleen
den volmaakten voorgevel zien - maar als we gaan verlangen er eens rondom te
loopen, dan zien we dat het enkel gével is, - als een tooneeldecor - zonder diepte. De
schrijver is een zeer correct opmerker - en ik las enkele gedeelten dan ook met een
leergierig pleizier. Het is of de schrijver wil bijdragen aan onze algemeene
ontwikkeling. Ook folkloristisch is hij onderlegd - maar hij dient het toch op den
duur in een ander genre te zoeken, dan die der litteratuur ‘tout pur’.
J.D.W.
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A.M. de Jong, Naar zonnige landen in donker getij, met 46 illustraties,
Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers Maatschappij, 1927.
Een reis te mogen maken naar zonnige landen, als het weer bij ons nog guur is,
druilerig en ongestadig, wie die er geen lust in zou hebben, - vooral als die reis ons
zoo aangenaam mogelijk gemaakt wordt?
A.M. de Jong werd in zijn functie van journalist door een Noorsche
Scheepvaartmaatschappij uitgenoodigd, met hun stoomjacht de Meteor, een
aangenaam, niet te groot schip, een reis van een maand te maken. Het jacht zou
verschillende zuidelijke kusten aandoen en de reiziger werd in de gelegenheid gesteld,
Monaco, Napels, Messina, Alexandrië, Palestina, Egypte, Athene, Malta en Corsica
te bezichtigen. Een aanlokkelijk voorstel! De Jong geniet van de verrukkelijke zeereis,
hij zet zijn gemoed en zijn zinnen open, hij luiert, bewondert, hij let op - en de korte
oponthouden op verschillende kusten benut hij intens. Toch is hij geen fanatiek
toerist; hij wil met een onbevangen gemoed, met een rustige zielsgesteldheid de
verschijnselen der wereld in zich opnemen - hij heeft een afkeer van de nerveuse
krampachtigheid der sightseeing en juist daardoor waarschijnlijk gelukte het hem in
die eene maand vrij veel te zien en te beleven. Voor bereisden en wetenschappelijke
lezers zullen deze journalistieke verslagen wel weinig nieuws bevatten, maar om de
frischheid der opmerkingen toch nog wel de moeite waard - en voor den leek zijn ze
heel aardig, want zij zijn vlot en fleurig, hier en daar heel grappig en overal zonder
pose. Een gezond man met een helderen blik gaat op reis en geniet; hij vertelt er van
zonder geleerdheid of gewichtigheid. Deze reisherinneringen zijn niet heel goed
geschreven en al lezend beving ons een plotseling heimwee naar Couperus die zoo'n
gracieus rhythme had voor zijn reisbeschrijvingen, wiens verfijnde stijl op een
poëtischer bewogenheid en een grooter cultuur wees. Toch, hoewel men bij De Jong
geen deugdelijke kennis der oudheid veronderstelt, toch boezemt zij hem wel
belangstelling in, hij put zooveel mogelijk uit wat hij weet om te begrijpen, datgene
wat hij ziet - d.w.z. hij tracht den geest der verschijnselen te vatten, en dat is reeds
veel. Hij heeft schik in den Oosterling, hij heeft eerbied voor de Joden in Palestina,
hij vertelt boeiend van het werk der Zionisten - hij betreedt met ontzag de Heilige
Plaatsen der Christenheid - Nazareth, Bethlehem met de geboortegrot, Palestina met
het Heilige Graf, maar zijn ontzag verkeert in weemoedige ontnuchtering als hij ziet
dat zelfs de heiligste plekken der wereld de menschheid niet zooveel ontzag in
boezemen, dat zij er haar partijzucht en bemoeizucht van verwijderd houdt. Slechts
het veld waar, volgens de overlevering, den Herders de geboorte van Jezus werd
verkondigd, ligt onaangetast.
‘Het veld der herders ligt nu als toen, stil en tierloos, te midden der andere velden;
nergens zijn er teekenen van de al te klaarblijkelijke
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vereering der afgunstige volgelingen, nergens is goud of zilver of pracht van
borduurwerk en gewaden. En deze stille, onaanzienlijke weide ontroerde mij meer
dan alle andere heilige plaatsen met hun geweldige basilisken, hun veelkleurige
lampen, hun goud en zilver te zamen.’
J.D.W.

Gerard Brom, Grootstad. Amsterdam, Van Munster's Uitgevers-Mij.,
geen jaartal.
Jef Mennekens, Keur. Antwerpen, De Sikkel, 1926.
Zooals zoo vaak: met poëzie hebben deze sonnetten waarlijk niets te maken. Een
strenge vorm zonder noemenswaardigen inhoud. Afgepaste, volgestopte regels;
rijmen, die men droomen kan. Het papier is geduldig, de uitgever blijkbaar ook, doch
den lezer wordt verzocht nu eindelijk maar eens er het bijltje bij neer te leggen en
voor deze en dergelijke zendingen looze nooten te bedanken.
Als de heer Brom maar niet zoo groot-stadserig, geweldig-dichterlijk leek, zou
men hem niet zoo onvriendelijk naar huis behoeven te sturen: wij zondigen allen in
vele en de criticus zeker niet minder dan de dichter, doch buitendien doet meester
Chronos de zaken beter en vollediger dan wij. Jef Mennekens bij voorbeeld brengt
er zeker niet veel meer dan zijn Noordelijke confrater van terecht, maar hij doet het
alles op een zoo bescheiden, beminnelijke wijze en zoo volmaakt ter goeder trouw,
dat men tot geen kwaad woord komen kan.
Het is nu eenmaal niet anders: van genieën alleen kan de dichtkunst niet leven.
Ieder heeft zijn plaats en wie vandaaruit zijn taak te volbrengen weet en zich tevreden
vermag te stellen met het hem toegemetene, kan men niet hard vallen, indien hij geen
meesterwerken voortbrengt.
R.H.

J. Laenen, Een Onbescheidenheid. Amsterdam, De Spieghel. Geen jaartal.
Voor wie is dit met zorg uitgegeven boekske bestemd? Voor met historischen zin
begiftigde huisvrouwen of voor geschiedkundigen van professie, die van
keukengeheimen niet afkeerig zijn? Misschien ware het beter geweest, indien mijn
vrouwelijke confrater er zich over ontfermd had, doch het toeval heeft het nu eenmaal
anders gewild. Laat ik mij ertoe mogen bepalen U even in te lichten omtrent den
inhoud. Deze bestaat uit een opsomming van al de heerlijkheden op culinair gebied,
welke bij de nonnekens van Muizen, levende in het klooster van dien naam bij
Mechelen, ter tafel werden gebracht, bijna vier eeuwen geleden en die stellig niet
onder zullen hebben gedaan voor de maaltijden, waaraan onze goede Tyl Uilenspiegel
zich placht te bezondigen en waarbij Pallieter's festijnen eenvoudig kinderspel moeten
zijn geweest.
R.H.
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Aug. van Cauwelaert, De Vlaamsche Jongeren van Gisteren en Heden,
1910-1927. Antwerpen, N.V. Leeslust, 1927. (Eindhoven, N.V. Lecturis).
Wat voor Nederland Nieuwe Geluiden is, moet deze bloemlezing voor Vlaanderen
zijn, met dit verschil, dat zij een n o o d z a k e l i j k e aanvulling van Coster's bundeling
beteekent. Want, inderdaad, deze laatste is wel zeer onvolledig en zeer eenzijdig ten
aanzien van de poëzie onder Zuidelijke buren ingericht. A n d e r s heeft zich de
dichtkunst der laatste jaren in Vlaanderen ontwikkelt dan hier, zou zij minder
beloftenrijk zijn? Ik waag het te betwijfelen. Wat de Noorderling meer heeft aan
aesthetische getraindheid, mist hij aan menschelijkheid d.i. aan eenvoud en
waarachtigheid. En de bron van alle schoonheid ligt nu eenmaal juist iets dichter aan
deze zijde! Een beetje beschamend doet daartegenover de hooghartigheid aan,
waarmede een deel onzer kritiek de Vlaamsche poëzie meent te moeten bejegenen.
De heeren zullen van deze met zorg samengestelde, royaal uitgegeven bloemlezing
niet willen leeren, doch degeen, die onbevangen staat tegenover elke
schoonheidsuiting als zoodanig, zal in dit boek veel vinden, dat hem met vreugde
vervult.
Rest nog op te merken, dat André Demedts, de hekkesluiter, mij van de jongsten
buiten twijfel de meest belovende schijnt.
R.H.

J.L. Boender, Is. Querido en het begrip literatuur. Maastricht, Boosten
& Stols, 1927.
Het is een onvergeeflijke lafheid van den schrijver van dit pamflettistisch geschrift,
dat hij zich verscholen heeft achter een pseudoniem. Buitendien hinkt het op twee
gedachten: aan den eenen kant is het een scherp persoonlijke aanval op Querido en
aan den anderen kant een breeder opgezette attaque tegen zekere richtingen in ons
proza. Dit alles maakt de beoordeeling ervan niet gemakkelijker. Natuurlijk: het
bevat feiten, plagiaat-voorbeelden, die van den beschuldigde openlijke weerlegging
vorderen, doch hiertegenover staat veel, dat aan een ‘hetze’ doet denken. Men vergete
toch niet hoe ontzettend g o e d k o o p het railleeren van litterair werk is! Indien de
schrijver zich, als eertijds Hopman, in een stalen, maar blanke wapenrusting gestoken
had, zou men althans zonder twijfel in het nobele doel van zijn vechtpartij hebben
geloofd, waarbij nog komt dat het toen een a c t u e e l geval betrof, terwijl thans de
ruzie wel wat heel opzettelijk schijnt gezocht!
Eén ding kan men intusschen uit dit boekje leeren: heel pluis is het in ons litteraire
leven niet. Wanneer de eene schrijver bijna tien vel noodig heeft om den anderen
den nek om te draaien, zijn de Muzen ver, verder dan wenschelijk is voor een gezonde
bloeiende letterkunde in een klein land als het onze. Dat staat als een paal boven
water.
R.H.
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Jan Toorop † 4 maart 1928.
Is er ooit een schilder geweest over wien bij zijn leven meer is geschreven, van wiens
werk meer is gereproduceerd dan van Jan Toorop? Was er ooit een schilder in onzen
tijd, die zoo in het middelpunt der algemeene belangstelling stond als Toorop? En
nu bij zijn verscheiden komt de vraag tot ons, waaraan wij dit moeten toeschrijven?
Is en was zijn werk belangrijker dan dat van Breitner bijv. of van Floris Verster? Ik
zou dit niet gaarne onderschrijven; maar, al geloof ik dat in lateren tijd zeker in niet
geringe mate zijn overgaan naar het Katholicisme tot verspreiding van zijn reputatie
buiten de kringen der kunstminnenden heeft bijgedragen - anderzijds wil het mij
toeschijnen dat de veelzijdigheid van zijn talent aan meerderen punten van aanraking
bood.
Velen toch zullen Toorop niet eens kennen, laat staan waardeeren, uit zijn vroege
impressionistische schilderijen van zijn Londenschen tijd, noch uit de gepointilleerde
werken van later.
Eerst met de tentoonstelling van ‘De drie bruiden’, de ‘Rodeurs’, de ‘Jongere
generatie’, de ‘Zang der Tijden’ en meerdere symbolistische tafereelen komt, en
zeker niet het minst dank zij de introductie door Jan Veth, een belangstelling voor
het werk van Toorop.
Ze waren toen opvallend, deze symbolische teekeningen, die een eenigszins
decoratief cachet hadden, en men erkende er naast Toorop, den fantast, dien scherpen,
fijnen, teekenaar in. En d i e n is men in kunstkringen steeds blijven waardeeren.
Men moge zijn religieuze opvattingen niet deelen, men moge meenen dat een
enkele nimbus om het hoofd van een knielend meisje er geen Heilige Maagd van
maakt, en een rangschikking aan een lange tafel, en een houding van hoofd en handen,
Domburgsche boeren nog geen apostelen doet zijn - men zal echter grif toegeven
zijn onvergelijkelijk meesterschap in het vast en strak neerzetten van een expressie,
in het onbetwist zekere neerschrijven van een vorm.
Er zullen weinigen onder de hedendaagsche kunstenaars zijn aan te wijzen, die
met een fijner teederheid een meisjesprofiel weten aan te geven, die zóó gevoelig de
lijn van een neusvleugeltje, de welving van een lip, de buigingen van een ooglid
kunnen markeeren, die als hij een devote, blanke reinheid aan zoo'n kopje weten te
geven.
Ik denk hier aan het teekeningetje, dat hij in der tijd van Annie de Meester maakte,
en aan zoo menig ander jongmeisjesportretje uit dien vroegeren tijd. En deze
portretjes, zij waren, zonder eenige toevoeging, religieus, omdat hij zoo voortreffelijk
het onbedorvene van zoo'n jong kind gegeven had. En zijn andere portretten uit
diezelfde periode, zij kenmerken zich niet minder door een raffinement dat
voorbeeldig was, en waren daarenboven
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van een karakter-typeering, door houding, door oogen, door een lijn van den mond,
die opvallend was van beslistheid.
De vroegere impressionist, de latere divisionist, en de symbolist, hij was
teruggekeerd tot een directe bestudeering van de natuur, tot de zuivere scherpe,
indringende waarneming. Want die portretten, waarbij zich later de rijen van
geestelijken zullen aansluiten, zij geven meer dan een uiterlijken kant van den mensch,
zij zijn karakterontledingen geworden. Toorop heeft hierin juist zonder toevoeging
van uiterlijkheden zijn personen in hun sfeer getypeerd.
Blijven wij dan ook eenen kant van het veelzijdig talent van Toorop vooral
waardeeren, dan is het zeker zijn uiterst delicate psychologische portretkunst, en
daarbij in het bijzonder zijn scherpe potloodteekeningen waarin hij door de beslistheid
der techniek iedere lijn moest verantwoorden.
Zijn ontzaglijke veelzijdigheid, en wellicht ook zijn van huis uit decoratieve aanleg,
deden hem later tal van technieken der versieringskunst beoefenen, en daarbij bezat
hij de gave van zich gemakkelijk in een nieuwe werkwijze thuis te voelen, er zich
in te denken, en daardoor ook zijn z'n ontwerpen meestal zoo geheel in aansluiting
daarmede geworden.
Zijn sectielen, zijn emails, zijn glas-in-lood - zij gaven telkenmale juist datgene,
waartoe het materiaal zich leende, Dit is zeker voor een kunstenaar die begon als
impressionist en voor wien die sierkunst slechts een nevenliggend terrein was, een
bijzondere verdienste.
En zoo had Toorop meerdere kanten, die ieder op zichzelf belangrijk waren. Het
is dan ook ondoenlijk in dit kort bestek de rijke verscheidenheid zijner gaven naar
waarde te schetsen; want bij zijn virtuositeit als teekenaar zullen wij hem voor dezen
tijd juist blijven gedenken als den veelzijdigen kunstenaar, die, op welk terrein hij
zich ook bewoog, ons telkens met nieuwe openbaringen verraste.
R.W.P. Jr.

Twee tentoonstellingen: Willem van Konijnenburg.
Deze jubileumtentoonstellingen hadden een buitengewoon druk bezoek - wat
vanzelfsprekend is. Want al sinds jaren wordt Van Konijnenburg, door de elite der
kunstminnende burgerij, of door esthetische fijnproevers, geacht een eminente en
uitzonderlijke figuur, een boven de meerderheid uitblinkende geest, in de hollandsche
schilderswereld.
Het overzicht, dat nu van zijn levenswerk, tot aan zijn zestigste jaar, geboden werd,
kan die faam ons begrijpelijk doen zijn. Want al die schilderijen en teekeningen
vormden te samen een eerbiedwekkend stuk arbeid, de vrucht van een langjarige
ambitieuze inspanning en met een tentoonspreiding van kwaliteiten, die hier werkelijk
ongemeen zijn. Dit
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overzicht gaf echter ook gelegenheid tot een grondiger onderzoek naar het meer
innerlijke wezen van deze kunst, en om de reëele beteekenis er van te meten voor
dezen tijd. En dan waren er vooraf twee algemeene en verschillende opmerkingen
te maken. Ten eerste: zoowel in het landelijke zaaltje ‘de Rietvink’ - onder Wassenaar
- als in de ruime lokalen van Pulchri, kon het opvallen, dat Van Konijnenburg's werk
zich uitnemend leent tot expositie-materiaal. Het deed in zijn geheel, bij 't
binnentreden, indrukwekkend aan. Ja, het heeft een grootschheid van aanschijn,
waardoor ook de meest onwillige bewonderaar zich aangespoord voelt tot een
hernieuwde, oplettende beschouwing. Dit is de eerste, totale, indruk - of het in dit
geval ook ‘de beste’ moet zijn?
Bij nadere bezichtiging der werken afzonderlijk kan dan bevonden worden, dat er
hier is een ingewikkelde en moeielijk te ontwarren combinatie van: ‘Schijn en Wezen’,
die herhaaldelijk ons weifelgezind doet zijn bij de waardeering. En, hiermee kom ik
tot de tweede, algemeene opmerking: deze kunst is van die soort, waarbij men al
gauw aan 't praten - aan 't beredeneeren der o ogenschijnlijke kwaliteiten - gaat,
omdat ze al te kennelijk zekere esthetische beginselen demonstreert, wijl ze zelf
redeneerenderwijs werd voortgebracht. En dan kunnen we ons afvragen op welke
gronden zulk een.... kathederkunst haar bestaansrecht kan doen gelden. Want er is
ook kunst, waarop bij de eerste kennismaking heel anders gereageerd wordt: door
afgebroken en onwillekeurige uitroepen, zoo men er al niet zwijgend tegenover blijft
staan. Zooals bij een schilderij van Vincent van Gogh, of van Breitner, waar men
niet langs overdachtelijken weg tot genietend-waardeeren komt. We zouden zoo aan
't onderscheiden kunnen komen tusschen een niet-bedenkelijke kunst en een....
bedenkelijke.
Die twee verschillende wijzen van reageeren echter, op een kunstuiting bij den
eersten aanblik, kunnen wel tot criterium dienen voor de waardetoekenning en vooral
voor het bepalen der mate van oorspronkelijkheid. Met uitzondering dan van de
uitingen in een ongewoon en ons nog onverstaanbaar taaleigen - wat bij het werk
van Van Konijnenburg zeker niet het geval is! Integendeel, hij bezigt spraakvormen,
die voor alle menschen van eenige artistieke beschaving zéér verstaanbaar zijn en
waarbij ook de traditioneele grammaticale regelen in eere blijven gehouden.
Het hooge-Kunst-voorkomen der werken van Van Konijnenburg - 't werd al lang
voor ieder duidelijk - is resultaat eener bijzondere vereering en van een vlijtige, ook
intelligente, bestudeering der italiaansche grootmeesters uit den glorieuzen
Renaissance-tijd. Een ijdele toeleg tot nabootsen zat daarbij niet voor. Hij koos die
leerschool omdat hij de daarin heerschende geest, of de esthetische gerichtheid,
verwant voelde aan zijn inzichten van kunst en schoonheid. O f w e l , o m d a t h i j
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d a a r a a n k o n k o e s t e r e n z i j n e i g e n i d e ë e l e g e z i n d h e i d . Door die
studie werd de ontwikkeling zijner natuurlijke gaven in een bepaalden baan geleid
- met het vereerde voorbeeld tot onontbeerlijken gids. Want, het dient ook opgemerkt
te worden, dat onder de invloedwerking van die klassieke meesters zijn eigen
scheppingen een overwegend leerstellig karakter aannamen, dat zij zijn: eerder
vertoogen van een aangehangen kunstbeginsel, dan openbaringen van een
onafhankelijke eigenheid. En, ook hieruit kan het blijken, dat Van Konijnenburg van
nature meer conservatief dan vooruitstrevend is aangelegd.
Op de tentoonstelling voelde een blijkbaar leergierige bezoekster zich gedrongen
aan mij, wildvreemde, vragenderwijs, te kennen te geven, dat zij onder al die zoo
knappe en prijzenswaardige werken te vergeefs naar Van Konijnenburg zocht. Ik
antwoordde ongeveer: Van Konijnenburg is dáár, waar hij het duidelijkst en krachtigst,
door bemiddeling van eigen werk, ons nabij brengt den geest en de hoedanigheden
eener verledene hooge kunstorde.
'k Had ook kunnen zeggen: waar hij als satelliet van deze lichtbron het helderst
glanst. Immers, de ‘grootschheid van aanschijn’ van die verleden
monumentaal-geaarde kunst moet toch wel tot een even intelligent
bevattingsvermogen, als tot een fijn-bewerktuigde ontvankelijkheid zijn
doorgedrongen - begrepen en doorvoeld - om er een weerschijn van te geven in het
eigen werk. En zoo begrepen, kan ook gezegd worden dat de geest van die
verheerlijkte kunst hem tot een bezielende factor was, tot een zelfstandige
herschepping van het toonbeeld, Dikwijls althans - al kan er herhaaldelijk bij
opgemerkt worden, dat gelaatstypen, standen, algemeene houding of wendingen der
figuren als naar het taliaansche model geknipt zijn. Maar niettemin blijft het probleem:
Schijn en Wezen! Wézenlijk en niet te miskennen, zijn bij hem de aanzienlijke
eigenschappen van beeldend kùnnen, zijn begrip van statisch evenwicht bij een
massalen opbouw van vormen, zijn zin voor de wijdsche lijn, zijn onovertrefbare en
dikwijls geraffineerde beheersching der technische middelen. Respectabel is ook
zijn geestes-beschaving. Waar is echter bij al die uitgelezen vormelijkheid een
afscheiding te maken tusschen ‘grootschheid van aanschijn’ en praalvertoon? Wáár
is de overtuigde en oprechte - zij het schoolsche - ijveraar naar een kunst van grooten
stijl en wáár de ijverzuchtige, zelfbehagelijke hoogvlieger? Die vraag was telkens
te stellen, ook al waren nu niet geëxposeerd de enorme schilderingen, of cartons:
‘Zacharias’ en de ‘Verbo Divini Inspirator’, die heel wat hoofdbrekens bij de
ordenantie der figuren moeten vereischt hebben.... bij gebrek aan Inspiratie. Het is
opmerkelijk, dat in het minder pretentieuze en ceremonieele Landschap - ook bij de
diervoorstellingen - de aangeboren stijlzin en het ruime vormbegrip, mede een
vruchtbare fantasie, het zuiverst en regel-
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rechtst tot uiting komen. Zij vormen zeker niet het minst aantrekkelijke deel van zijn
werk! Het is echter waarschijnlijk, dat Van Konijnenburg dit het minder gewichtige
deel van zijn oeuvre acht. Men kan er zich over verwonderen, dat er nog zooveel
zonder eenig critisch toezicht uitbundig bewonderd wordt, als de twee teekeningen
in potlood, voorstellend ruiters.
Hier is een schijnvertoon van aristocratische kunst met een tentoonspreiden van
een inderdaad buitengewone technische kundigheid. De teekening is van een zekere
ongerepte klaarheid, in een zilverachtige matte toonaard precieus en ver doorwerkt.
Het uitzicht doet regelrecht herinneren aan italiaansche beeldgroepen, maar het is
hier een kwasiallure van trotschheid en hevige kracht, die uit de origineelen ons
zoozeer imponeert. Men heeft maar even dóór te kijken op deze navolging van het
voorbeeld in de bijzonderheden: de houding van een kop op den romp, het omknellen
der beenen van de paardenlichamen, de tred zelf van het ros, etc. etc. Het werk van
Van Konijnenburg blinkt zeker niet uit door eenvoud, maar ook de oprechtheid is
herhaaldelijk in twijfel te trekken. De raffinementen van zijn teekenprocédé zijn
dikwijls verbluffend en wijzen op een technische pronkzucht. Deze
schoonheids-leeraar en knappe vakman wordt er allengs meer toe geneigd het pralend
aanschijn van zijn werken te verhoogen. Hij brengt ook goud aan op het schilderwerk,
soms geïncrusteerd, gelijk de ouden het wel deden. Maar hieruit alleen al zou aan te
toonen zijn, dat hij geen schilder is. Want dat goud aanbrengen moet niet bedoelen
een schilderij kostbaarder te maken maar rijker aan kleur. En kleurrijker kunnen
werken twee neutrale tinten tegen elkaar gezet, als het blinkend goud (opperste kracht
van geel - die niet uit de verfstof te halen is) dan zooals ik het me van een zijner
schilderijen herinner, waar het met alle gemis aan kleurgevoel werd geplaatst op het
groene buis van een ridder. Oneenvoudig en met kennelijke opzettelijkheid van groote
houding zijn ook veel koppen en portretten (dat van Mevr. v. K. hoort tot de gunstige
uitzonderingen). De neiging om de halslijn van jonge vrouwen te verlengen is
opvallend. In alle kunst is overdrijving, maar ze moet zóó zijn, dat ze niet opvalt,
gelijk in de portretten van veel italiaansche meesters - of zooals bij Van Konijnenburg
zelf, wanneer hij de pootjes van zijn herten te dun maakt. Het mag althans niet
onmiddellijk opvallen (zie hierboven: tweeërlei wijze van reageeren op een
kunstwerk). Bovendien heeft hij het met die te lange lijnen niet bereikt de teedere
gespannenheid van een buigzame halslijn uit te drukken. (Bij de herten wèl de
snelheid). Zoo zou er nog op veel andere werken te wijzen zijn, (zelfs op de
anatomische studies, die welbeschouwd toch niet zooveel meer beteekenen dan
kranig-uitgevoerde teekeningen naar een spierpop) waarbij de waardeering stuit op
de combinatie: ‘Schijn en Wezen’.
Zoo kan het herhaaldelijk, bij wat nuchtere oplettendheid, blijken,
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dat de zakelijk-karakteriseerende afbeelding der werkelijkheid, van wege de knappe
teekenmethode meer lijkt dan ze is, dat ze niet is uitdrukking van een doordringende
observatie der realiteit, maar een aanduiding van wat, oppervlakkig gezien, daaraan
valt waar te nemen. Men kan tegenwerpen, dat Van Konijnenburg geen naturalist is.
Maar Michel Angelo en andere kunstenaars van den grooten stijl, waren dat wèl overeenkomstig hun geestesgesteldheid, hun opvattingen van het Schoone, was hun
opmerkzaamheid voor de teekenen van leven en waarheid.
Het idealisme, of het streven naar het verhevene, waarmee de kunst van Van
Konijnenburg als met een statigen mantel omhangen is, wendt zich steeds meer van
het aardsche af, zoowel in het idealiseeren der gedaantevormen, als met de keus van
het onderwerp. Echter, in een vroegere groote teekening van een boer met een varken
in een hof, is meer houding en grootheid van teekening dan in de diepzinnig bedachte
compositie: ‘de Gedrevenen’. De ideaalvorm van schoonheid in die twee zwevende
naakte menschfiguren beantwoordt hier werkelijk aan de banale begrippen van het
‘beeld-schoone’ - het schoone, dat niet volkomener kan uitgedacht worden. (Het
schoonste uit het schoone dient gekozen, volgens de theorie van de Lairesse).
De kunst van Van Konijnenburg werd wel als die der Bezinning geprezen - een
heilzame en hoognoodige reactie op zooveel redeloos en flodderig schilderbedrijf.
Wanneer het echter is en steeds meer wordt een zich bezinnen op de Bezinning, moet
er uit ontstaan, of dood-geboren worden: een kunstige kunst - een zelfgenoegzaam
kunst-maken. Maar, alleen zalig zijn: de eenvoudigen van geest... want zij zullen de
zielsdrift kennen.
Geestelijke beschaving of ideëele ontwikkeling door studie der klassieken, is
ongeveer als technische bekwaming door 't copiëeren van oude schilderijen. Al is,
in 't laatste geval, de vaardigheid in penseelvoeren nog zoo groot geworden, er zal
toch eens naar de natuur moeten worden geschilderd - en dan mogelijk aanvankelijk
meer geknoeid. Anders zou er aan een bepaalde manier (van anderen) worden
vastgeraakt en kon eindelijk ook alle kleurleven in de werkelijkheid toebereid gaan
schijnen naar het kleurenrecept, waarmee de copiïst zich vertrouwd maakte uit die
navolgenswaardige oude schilderkunst!
Zoo kwam naar aanleiding van deze tentoonstellingen, bij alle erkenning van de
reeds aangeduide kwaliteiten (of daarom juist) de overweging bij mij op, of het niet
hoog tijd werd, dat Van Konijnenburg met verzaking van zijn kieskeurig-esthetische
aspiratie's, met minder vertoon van bezonnenheid en zonder verder naijverig om te
zien naar de toonbeelden van hooge Kunst uit het verleden, zich leergierig naar de
natuur ging wenden, om daar te zoeken naar de schoonheidswetten die,
eindeloosafwisselend, ten oorsprong waren aan alle kunst verschijning, onverschillig
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uit welken tijd, of welke ideëele gezindheid daarin werd uitgesproken. Er bestaat
een hoogere waarheid dan die welke door esthetische formules in een kunstvorm is
vastgelegd; ze is - en alleen - aanwezig in de bestaansvormen waarin de natuur en
het leven voor onze oogen aanschijn nemen - altijd anders. En het is de eeuwige
bewegelijkheid daarvan, die de kunstenaar, zèlf een maatschappelijk en cultureel
groeisel, in zijn werk tracht te stabiliseeren.
W.S.

W. Hussem in den Rotterdamschen kunstkring.
Een jaar of zes geleden kwam in den kunsthandel Unger en Van Mens een zeer jonge
Rotterdammer te voorschijn met werk, dat sterk onder invloed stond van Vincent
van Gogh. Het waren schilderijen, waaraan zeer zeker talent, maar ook veel jeugdige
durf en onervarenheid te onderkennen waren.
Daarna is de figuur van Hussem als het ware ‘ondergedoken’. Wij zagen niets
meer van hem, en hoorden alleen, dat hij teruggetrokken in een dorpje in de buurt
van Avignon woonde. Hoevele jonge schilders ontvluchten ons land om in een andere
atmosfeer, onder ander licht van een anderen hemel te gaan leven en werken! Wij
weten eigenlijk niet, of dat op zichzelf van kracht getuigt, het is een verschijnsel, dat
zich aan alle kanten voordoet en een probleem, dat niet in een paar woorden op te
lossen zou zijn. Wij vinden het door alle eeuwen heen terug en zeker is het, dat het
den schilders even vaak tot heil als anderzijds tot verderf is geweest.
Na ijverige studie-jaren is Hussem thans opnieuw te voorschijn gekomen in den
Rotterdamschen Kunstkring met niets dan een reeks op het eerste oog
bescheiden-aandoende aquarellen en teekeningen, welke van half Januari tot half
Februari tentoongesteld bleven. Op onze vraag, of hij uit Frankrijk geen schilderwerk
had meegebracht, was het welbewuste antwoord: niets om te exposeeren.
Het was dus zaak, alleen aan deze teekeningen waar te nemen, hoe de gaven van
Hussem zich langzaam maar gestadig aan het ontvouwen en ontwikkelen zijn, en
het lijkt ons de moeite waard in dit kunsttijdschrift er met een enkel woord de aandacht
op te vestigen. Hussem behoort tot wat wij noemen de geduldigen, die hun drift
bedwingen en in liefdevolle overgave tot het meest eenvoudige gegeven hun eigen
waarheid trachten te benaderen. Sommigen doen dat streepje na streepje en schrapje
na schrapje, als een reactie op het impressionisme en alles wat daarna kwam met
raken of mislukten gooi, met zuiveren of onwaren worp, wat enkele jongeren als het
ware teruggedreven heeft tot eene
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nauwgezetheid, die weer het gevaar in zich bergt een zekere pietepeuterige
angstvalligheid te naderen; maar Hussem, even geduldig en weinig gehaast, zocht
een anderen weg en heeft daarom een techniek gekozen, welke hèm daarmee het
zuiverst dienen kan. Zet hij zich voor een stilleven van niets dan een paar vruchten
in een schaaltje, een flesch en een pakje tabak of een ander uiterst simpel onderwerp,
dan is het hem in de eerste plaats er om te doen de contouren in een verfijnde en
gespannen lijn, die nergens onderbroken wordt, vast te leggen. Deze
penseel-teekeningen op donzig papier worden dan later even met waterverf opgewerkt,
wat hun een teer karakter verleent, vooral omdat die waterverf nergens te dik is
opgezet en daarna afgesopt, een euvel, waarvoor de schilder angstvallig waakt. Op
dezelfde wijze werkt hij met zijne portretten, waarvan de omtrekken even zeker
getrokken werden. Ook hier is het leven naar binnen gekeerd, de modellen hebben
een strak starende uitdrukking naar onbekende verten. Deze kunst dient stil en van
dichtbij bekeken te worden, vóór de toeschouwer in staat is haar te benaderen, al
lijkt zij op het eerste gezicht eigenlijk weinig gecompliceerd van aard en karakter.
Hussem's teekeningen met pen of krijt wijzen op eenzelfde streven; zooals Albrecht
Dürer een grassprietje heeft kunnen bekijken, zoo heeft de jonge Hussem zich ook
een enkele maal in volle aandacht voor een plant gezet, wat in onzen haastigen tijd
op zichzelf al een merkwaardigheid mag heeten. De Japanners hebben de zuiverheid
van één enkelen penseelstreek met jaren van oefening gezocht en zoo vinden wij in
de beeldende kunsten op zeer verschillende momenten en met andere gaven toch
hetzelfde ideaal en dezelfde idee soms op verrassende wijze terug.
Natuurlijk is Hussem niet overal geslaagd en het gevaarlijke van zijn techniek is,
dat zij, bij een enkele inzinking, gauw slap aandoet, wat bijv. duidelijk blijkt in een
paar penteekeningen van landschappen. Ook zou men kunnen zeggen, dat deze kunst
een tikje bloedeloos is en al te zeer het bruisende leven afweert, maar deze gebreken
behooren bij de kwaliteiten. En een enkele aquarel van een Fransch straatje met oude
huizen wijst reeds op een forschere manier van interpreteeren. In ieder geval mogen
wij benieuwd uitzien naar de volgende tentoonstelling van het werk van dezen
begaafden jongen man.
J. ZWARTENDIJK.
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De Wiegman's,
door J. Slagter.
II.
Matthieu Wiegman.
(Slot).
OP de Academie leerden wij het meeste van elkaar,’ zegt Matthieu Wiegman. Wat
buiten de materieele vakkennis omgaat, dat kan immers niet worden geleerd; ten
hoogste kan eenige leiding worden gegeven. Ieder kunstenaar moet zichzelf weten
te vinden en het moeilijke probleem der innerlijke bevrijding kan hij alleen oplossen.
Buiten de les-uren werkte Matthieu hard voor zichzelf en maakte hij o.a. decoratieve
ontwerpen, ook voor affiche's. Maar bovendien ging hij in het Rijksmuseum werken
van oude meesters copieeren, iets dat hij buitengewoon nuttig vindt voor het verkrijgen
van een degelijke vakkennis. Ik vermeld dit om aan te toonen, hoe ernstig hij zich
heeft voorbereid. Een van zijn liefste copieeringen was die van Rembrandt's Joodsche
Bruidje. Prof. A. Derkinderen had voor Wiegman's copieën groote waardeering en
aan hem was het dan ook te danken, dat Matthieu Wiegman een opdracht kreeg van
de Engelsche regeering om een copie te schilderen naar het portret in het Rijksmuseum
van den Hollandschen Gouverneur van Ceylon, van Goens. Vier jaren bleef Wiegman
op de Academie en in 1909 trok hij naar Bergen, waar toen nog geen schilders van
de jonge garde gevestigd waren.
In die eerste tijden in Bergen bleef hij, om in zijn onderhoud te voorzien, naast
ander werk decoratie beoefenen, in het bijzonder van muurvlakken, doch al grooter
van opzet. Totdat hij zich geheel aan de kunst kon wijden: en hier moeten wij even
stilstaan bij de twee groote figuren, welke heel de moderne kunst beheerschen,
Cézanne en Vincent van Gogh. Al op de Academie had Wiegman het werk van Van
Gogh leeren kennen en liefhebben en dit had het natuurlijk gevolg, dat hij in conflict
moest komen met de academische sfeer. Na de academische jaren maakte hij kennis
met den arbeid van Cézanne, die op hem een grooten indruk maakte. Cézanne en
Van Gogh waren hem een openbaring als uit een andere wereld en in eens zag hij
zijn weg voor zich uit liggen. Steenhoff, die toen nog aan de Academie verbonden
was, zelf een groot bewonderaar van beider werk, vroeg eens aan Wiegman: ‘Waarom
vindt je Cézanne mooi?’ En de jonge schilder gaf dit korte en juiste antwoord: ‘Omdat
zijn werk zoo o n g e l o o f e l i j k e e n v o u d i g is!’
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Ook Van Gogh is niet gecompliceerd en hij is zonder artistieke frivoliteiten, zoo
bemind bij het publiek. Dat directe, recht op den man afgaande in het werk van
Cézanne en Van Gogh, dat trof Wiegman zoo buitengemeen, het niet offeren aan
louter visueele schoonheid, de machtige synthese in Cézanne's oeuvre, het
diep-menschelijk accent in Van Gogh's verbeeldingen. In Cézanne is het de vreugde
van het aardsche, gezien uit een hoogere werkelijkheid, in Van Gogh de tragiek van
den mensch, die naar het eeuwige streeft. Deze twee elementen vinden wij in al het
werk van Wiegman terug.
***
Er is nog iets, dat Wiegman's inzicht verhelderde, dat was zijn, omgang met een
kleine groep van kunstenaars, voornamelijk letterkundigen, die zich den ‘Nieuwen
Kring’ noemden en ook een journaal uitgaven. Het waren ernstige menschen, die
zich onthielden van voos gepraat in de ruimte en die met elkaar zochten naar zuivere
beginselen in de kunst en in het leven. In de bijeenkomsten van den Nieuwen Kring
werden de grondbeginselen van de kunst besproken. Er was - dit erkende men - een
chaos, waarin niemand meer den weg wist. Tusschen kunst en maatschappij was een
onpeilbare afgrond. De kunst viel uiteen in een aantal hoogst individueele uitingen
zonder een groot gemeenschappelijk verlangen. Men wilde daarin orde brengen, orde
in de kunst, orde in de maatschappij. Er was verschil van inzicht over de vraag, hoe
ver men daarin zou gaan; Wiegman trad uit den Kring, maar al was hij het niet in
alles eens geweest met de anderen, de zuivere sfeer van eerlijk onderzoek en diepe
geestdrift, welke den Kring kenmerkte, had toch zijn inzicht verhelderd en het conflict
der ideeën had hem duidelijker de plaats doen bepalen, waar hij had te staan.
In dien tijd kwam hij in aanraking met Leo Gestel, die een der eersten is geweest,
die voor Wiegman's werk groote waardeering heeft gevoeld en die de beteekenis
ervan begreep. Gestel, zoo heel anders van aard dan Matthieu Wiegman, stond zuiver
als kunstenaar tegenover Wiegman's werk, zonder maatschappelijke of godsdienstige
vooroordeelen. Het gaf Wiegman een grooten steun, dat Gestel, met de autoriteit van
diens kunstenaarschap, een daad van eenvoudige waardeering stelde tegenover het
getheoretiseer van anderen.
Wiegman schilderde in dien tijd veel landschap, teekende ook veel en tastte reeds
voorzichtig in de richting van de religieuze kunst. In den beginne was nog even de
invloed van het luminisme zichtbaar, zoo in een groot landschap, gezien van de
Schoorlsche duinen en in een buitengewoon krachtig weidelandschap, vol van de
broeiende hitte van een
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zomerzon, dat even doet denken aan Gestel's gloedrijke landschappen van 1909 uit
Montfoort en Hatert. Van meer belang voor Wiegman's verdere ontwikkeling is zijn
eerste groote religieuse schilderij, dat de prediking van Willebrord voorstelt. Het
werd gemaakt voor een kapelletje in Heilo, maar werd geweigerd en is nu eigendom
van den verzamelaar P. Boendermaker, die zooveel werk van de beide Wiegman's
bezit; het is door dezen in bruikleen afgestaan aan het Stedelijk Museum te
Amsterdam. In deze groote Prediking vinden wij al de beginselen, waarop Wiegman's
kunst steunt: het streven naar een zoo eenvoudig en direct mogelijke compositie en
naar het weergeven van het algemeene in elk bijzonder geval. De compositie is zoo
streng mogelijk opgezet, met een duidelijk decoratieve aanpassing aan de omgeving,
waarvoor zij bestemd was. Rechts op een verhevenheid staat in zijn schoon
bisschopsgewaad, met staf en mijter, Willebrord, die de rechterhand leerend verheft
tot de kleine menigte, die aan zijn voeten zit en die, in de eenvoudige kleedij van
den tijd, de synthese is van de maatschappij: de grijsaard, het kind met de moeder,
de jongeling, het jonge meisje, het huwelijk. Zij allen, nog heidenen, zijn uiterlijk en dit is bijzonder kenmerkend voor Wiegman's kunst - door heel hun houding en
uitdrukking de verpersoonlijking van de edele krachten, die in hen leven en die hen
vatbaar maakt voor de prediking. Zelfs is daar even in aangeduid hoe het jonge
meisje, dat met gespannen aandacht het hoofd heft, meer om te zien dan om te
luisteren, de vrouwelijke ontvankelijkheid toont voor dien mysterieusschoonen man
in zijn ongekend kleurig gewaad. Boven deze sterk gebonden groep staat een donkere
wolkenlucht, die reikt over zee en duinen; op den voorgrond welt de wonderbaarlijk
ontstane bron, waarheen de kruiken worden gebracht. Beter dan de lieden van Heilo,
die dit werk weigerden, zullen wij thans in staat zijn, de zuivere, groote bedoeling
ervan te waardeeren: hoe hier getracht is, iets voor een kerk te maken, dat dadelijk
zou spreken voor de eenvoudigen van geest en waarin geen versubtiliseerde
kunstzinnigheid zich zou stellen tusschen het werk en den beschouwer.
Om de beteekenis hiervan te begrijpen, gelieve men zich tevens te realiseeren, dat
deze jonge katholieke schilder dit werk maakte, zonder ook maar eenigen invloed te
ondergaan van Toorop, die ook toen reeds door velen als den Katholiek-religieuzen
schilder bij uitnemendheid werd beschouwd; dit bewijst Wiegman's onafhankelijkheid.
En ik geloof niet, dat Toorop - die misschien technisch veel knapper mag zijn - veel
religieus werk heeft gemaakt, zóó groot door eenvoudigheid en diep godsdienstig
gevoel, zoo los van alle sensualiteit en sentimentaliteit als dit nog onvolkomen
jeugdwerk van Matthieu Wiegman.
Tusschen al het andere werk door - Wiegman is steeds zeer veelzijdig geweest in
zijn kunst en heeft zich nooit willen specialiseeren in een bepaald
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onderwerp - tusschen de landschappen uit het land van Bergen, de groote stillevens,
de portretten ook, bepeinsde Wiegman zijn opvatting van de religieuze voorstelling.
Daarbij lieten Cézanne en Van Gogh hem in den steek en hij moest teruggaan tot
religieuze kunst uit de 10e-14e eeuw om het aanknoopingspunt te vinden tot wat hij
zocht: de eenvoudige compositie, de sterke bezieling, welke meer het innerlijk gebaar
toont dan de uiterlijkheid, de afwezigheid van alle producten van overbeschaving.
Zoo vond hij de aanknooping in de Byzantijnsche kunst en in Giotto en Cimabue.
Na Willebrord's Prediking begon hij te streven naar de oplossing van dat groote,
door geen schilder ooit opgeloste probleem van Adam en Eva. Voor hem was dat
het probleem van de verhouding tusschen man en vrouw, gezien in het licht van het
Katholiek geloof. Na een enkele schets begon hij aan het werk en in een vaart zette
hij het beeld, levensgroot, op het doek: de groote, staande figuur van Eva in een wolk
van bloesems en met bloemen in de voor de borst geheven handen. Naar die bloemen,
symbool van het mysterie der vrouwelijke teederheid en schoonheid, staart Adam,
die naast haar knielt. Dit waren dus niet de als gelijkwaardigen naast elkaar staande
figuren van man en vrouw, zooals wij die uit de traditie kennen, maar de man, geknield
in een aanbiddende verrukking tot de vrouw. Leo Gestel, die het werk zag, was door
de pracht ervan getroffen, maar toen hij den volgenden dag terugkwam, om het
wederom te zien, bestond het niet meer. Wiegman had het vernietigd, omdat hij vond,
dat hij dit probleem te sensueel had gezien en dat hij aan de uiterlijke schoonheid te
veel had geofferd. Het eenige wat over is, is de schets, welke tot het
bruikleen-Boendermaker in het Stedelijk Museum behoort.
Vervolgens was het de geschiedenis van Job, welke hem aantrok. Alweer niet het
uiterlijk moment daarin: de afzichtelijk-bezochte man op den mestvaalt, maar de
innerlijke gebeurtenis: de verheffing van den geest in dit geplaagde lichaam tot het
Licht. Van dit gegeven, dat hij schilderde (coll. Boendermaker) bestaat ook een
teekening, welke eigendom is van het Haagsch Museum voor Moderne Kunst. Maar
wederom vervulde hem het probleem van Adam en Eva. Hij dorst echter niet weder
te raken aan hun staat vóór de zondeval en als vanzelf zoekende naar een bezinning
na de zinnelijke schoonheid van zijn eerste schilderij, kwam hij in 1918 tot de
Uitdrijving uit het Paradijs door den aartsengel Michaël, een rijp werk, dat in
Wiegman's arbeid een belangrijke plaats inneemt. In het midden, op den voorgrond,
schrijdt Adam moeizaam voorwaarts, gebogen onder de ontzettende zwaarte van zijn
lot. Naast hem Eva, met den bloei nog van haar vleesch, gaande tegen een achtergrond
van vruchten in overdaad, symbool der vruchtbaarheid. Hen
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jaagt Michaël voort, groot in zijn mannelijke kracht en zuiver gemoed, zwaaiend
boven zijn hoofd het vlammend zwaard.
Landschap en stilleven vergeet hij intusschen niet en in deze beide vinden wij
hetzelfde streven naar vereenvoudiging en verinnerlijking terug. Detailleering blijft
achterwege. Van een landschap geeft hij aan, wat hem het belangrijkst schijnt en
houdt dat binnen groote vormen. Zijn kleur, ook daarin, heeft iets eigens; zij heeft
een wonderlijke gloed en soms iets brandends. Misschien zijn daar boven te stellen
zijn landschapteekeningen in zwart en wit, welke een zeer bijzondere stemming
bezitten. In zijn stillevens is verwantschap met zijn broeder Piet herkenbaar; beide
willen het wezenlijke der dingen weergeven en zoeken naar een decoratieve werking
van het vlak. Zoowel in de landschappen als in de stillevens is ook de invloed van
Cézanne te herkennen, nu eens meer dan eens minder en die invloed blijft zichtbaar
ook in meer recente stillevens, zooals in dat met de witte vaas en de appelen uit 1925,
een van zijn schoonste, nu eigendom - met veel ander werk van Wiegman - van den
heer H. Nelissen in Bilthoven. Maar nooit is die invloed een navolging; er is slechts
de bevruchting door een idee, welke geheel zelfstandig is verwerkt. Evenals in de
landschappen en stillevens streeft hij er in zijn portretten naar om het essentieele van
elk wezen vast te leggen en ook daarin offert hij het détail en het picturale uiterlijk
aan zijn doel om te doen voelen, wat het innerlijk van den mensch is.
In 1922 trekt Wiegman naar Frankrijk en strijkt neer ergens op het platteland, in
Fleury-en-Bière. Er is daar een kleine Romaansche kapel en door dat kleine, schoone
bouwwerk aangetrokken nam Wiegman op zich om daarin wandschilderingen te
maken, als onderwerpen waarvoor hij koos de Emmaüsgangers en de
Vermenigvuldiging der Brooden. Dit was zijn eerste wandschildering en hier had
hij gelegenheud om het moeilijk probleem op te lossen: hoe dit toch te doen op een
moderne wijze, d.i. zonder een valsch, gewild archaïsme of klassicisme en desondanks
het werk te doen aansluiten bij het oude bouwwerk. Ik ken deze wandschildering
niet en mag er dus niet over oordeelen op grond alleen van een foto. Maar voor zoover
ik daaruit zien kan, past Wiegman's eenvoudige en gevoelige conceptie zich aan bij
den rustigen Romaanschen bouw. In dit kapelletje, waar eens niemand minder dan
Richelieu de mis deed, werkte Wiegman negen maanden aan deze wandschildering.
Bovendien maakte hij veel landschap en figuur daar in het bloesemend Fleury in het
voorjaar.
Na Fleury was het Bretagne, dat hij bezocht, in 1923; men kent de reeks van
landschappen, daarvan meegebracht en die voor een groot deel aanwezig waren op
Wiegman's tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1926. Daar aan de
‘smaragdkust’ vonkte de kleur zijner schilderijen op tot een branding soms van diep
bruin, blauw en groen. Bovendien
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inspireerde dit grootsche, ruwe land met zijn stijlvolle bewoners hem tot nieuwe
studie voor religieus werk. Het was in de ernstige zwoegende Bretonsche visschers,
dat hij zijn figuren zag voor beelden uit Jezus' leven, zooals vroeger Toorop de
prachtige, onverzettelijke koppen van Walcherensche boeren, in wier oogen het licht
blonk van een sterk geloof, transponeerde tot die zijner Apostelen. In Bretagne
ontwierp Wiegman zijn Laatste Avondmaal en onder dien invloed onstond ook de
Aanbidding der Herders.
In 1925 volgde een reis naar Zuid-Frankrijk en Italië, vanwaar hij eveneens veel
landschappen meenam, waarboven ik over het algemeen de Bretonsche prefereer.
***
Hierboven wees ik op zijn belangrijk werk, de Uitdrijving uit het Paradijs; uit
denzelfden tijd stamt een merkwaardige Boetvaardige Magdalena welke misschien
nog meer Wiegman's oorspronkelijke visie duidelijk maakt. Hij heeft hierin getracht
van deze vrouw haar lijfelijke schoonheid te toonen zonder daarin het sensueele
element te brengen, dat de meeste Magdalena's kenmerkt en zelden heeft Wiegman
zoo schoon dat ‘innerlijk gebaar’, zooals hij het noemt, verwezenlijkt. Machtig is de
uitdrukking van diepe schaamte en vertwijfeling, waarboven toch de boetvaardigheid
overwint.
Van een groote teederheid is zijn ‘Jezus en St. Jan’; de kinderlijke eenvoud der
beide figuren, hun innige saamhoorigheid en de wemeling van bloesems om hen
heen, dat alles is vol schoonheid en dit is het verheugende: dat de liefelijkheid van
dit beeld zoo sterk is en zoo zuiver, zoo diametraal tegengesteld aan die weeë
sentimentaliteiten en suikerzoete onwaarschijnlijkheden, waarvan de officieele
katholieke ‘imagerie’ zoo vol is.
Laat ik, hier tusschen, nog even twee werken noemen, die ons Wiegman's
portretkunst leeren kennen, beide uit 1925. Het is een portret van zijn oudste dochter,
dat op de tentoonstelling van 1926 de bewondering wekte en dat vóór alles het portret
is van een karakter. Voluit subliem noem ik het groepje van zijn twee dochtertjes,
van wie de jongste, herstellend na een ernstige ziekte, nog wat ziekelijk gedoken
zich vleit tegen haar ouder zusje. Ook hierin is zuiver, groot gevoel, hoogste eenvoud,
geen sentimentaliteit, doch een diep-roerende innigheid en hoe sterk is dat
bij-elkaar-hooren van die twee kinderen uitgedrukt, hoe meesterlijk is dat nog zieke
kindje met de heel diepe ernst in die groote, onpeilbare, mysterieuse kinderoogen.
Een schemer van droefheid ligt over hen heen en toch ook een kinderlijk-reine kracht
van ziekte en verdriet te weerstaan
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en te beheerschen. Ik stel het boven Mancini's zieke meisje uit het Museum-Mesdag.
In 1924 schilderde hij een Aanbidding der Herders (thans in het Gemeente-Museum
te 's Gravenhage) en in hetzelfde jaar een Heilig Avondmaal dat tot de verzameling
van het Stedelijk Museum te Amsterdam behoort en dat - met eenige
muurschilderingen van den laatsten tijd - tot dusverre tot zijn krachtigste religieuse
werk mag worden gerekend. Ook dit Avondmaal toont een zeer oorspronkelijke
opvatting. Wiegman laat ons niet het traditioneele beeld zien van de apostelen aan
de lange tafel, maar hij groepeert zijn apostelfiguren zittend en staand in een drom
om Jezus heen achter en ter zijde van de tafel. Terwijl Jezus en de apostelen, die zich
liefdevol om hem verdringen, alsof ze hem met hun lichaam willen beschermen, in
een diepen glans van geheimzinnig licht zijn gezien, valt over Judas eem donkere
schaduw: zoo is hij aanwezig, doch niet opgenomen in deze laatste gemeenschap.
Vóór Jezus vleit zich Johannes aan zijn borst, geloovig voor zich uitstarend. Al deze
hoofden missen de individualiteit en de psychologische bijzonderheden, welke de
sfeer van heiligheid en hoogere menschelijkheid zouden vertroebelen. Zij hebben
dat onpersoonlijk, algemeene, dat wij kennen uit de Byzantijnsche kunst, waarvoor
Wiegman een zoo groote vereering heeft. Als ik tegen dit werk vol schoonheden een
bezwaar heb, dan is het dat dit streven heeft geleid tot een, naar mijn meening,
onschoon en onnoodig uiterste in de belangrijke figuur van Johannes, aan wiens
hoofd het leven is ontnomen en die in een houterige verstarring meer een pop lijkt
dan de mensch, die hij toch was.
Mij rest tenslotte te gewagen van Wiegman's jongsten en grootsten arbeid: de nu
reeds befaamde groote muurschilderingen in de Rozenkranskerk te Amsterdam.
Matthieu Wiegman's kunstenaarschap, opgestuwd en gelouterd door zijn diepe
geloovigheid, heeft hier een werk geschapen, waarvoor ook de niet-Katholiek
eerbiedige bewondering zal hebben, omdat het - om Wiegman's eigen woorden over
Cézanne te gebruiken - zoo o n g e l o o f e l i j k e e n v o u d i g is. Is het die simpelheid,
zonder verrassende oplossingen, welke sommigen er toe heeft gebracht, ze
conventioneel te noemen? Conventioneel nu, in den zin, welke dit woord heeft, zijn
ze niet en als er één conventie in ligt, dan is het slechts deze: dat Wiegman hierin
een traditie voortzet, welke sinds den aanvang der middeleeuwen uit de Kerkelijke
Kunst gebannen was, de traditie der uiterste beperking en het streven om het religieus
beeld te doen begrijpen door de eenvoudige geloovigen. Dit is geen kunst voor die
intellectueelen en voor die aesthetici, die aan psychologische complicaties en
abstracties te verslaafd zijn, dan dat zij zoo iets simpels kunnen waardeeren.
De vier muurschilderingen zijn aangebracht in den koepel van de
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Rozenkranskerk; zij hebben elk een driehoekigen vorm met daarbij aansluitende
lagere zijdeelen. Van zelf werden de vier hooger opgaande driehoeken de vier centrale
composities, welke dan door de lagere rechthoekige zijstukken worden verbonden.
De aaneenschakeling dier vier centrale composities wordt gevormd door de rijen van
knielende engelen op die zijstukken. De geheele compositie is door Wiegman
geconcipieerd; hij was aan geen andere opgaaf gebonden dan deze vier muren te
beschilderen, maar die opgaaf borg al moeilijkheden genoeg: Het inwendige van de
Rozenkranskerk heeft weliswaar een verdienstelijke architectuur, maar, gelijk in
zoovele katholieke kerken, heeft men ook hier de architecturale vormen verdoezeld
onder een kakelbonte opeenstapeling van versieringsmotieven, zandsteenbanden,
een wirwar van kleurige steenen van allerlei vorm, etc. In die onrustige omgeving
moest Wiegman een element van rust scheppen, dat zich ook in de kleur moest
aansluiten bij de architectuur. Bovendien moesten de kleuren zoodanig zijn, dat zij
niet werden vervalscht of gesmoord door het gele, schelle licht, dat door de smalle,
hooge ramen van den koepel naar binnen treedt. Ook deze moeilijkheden heeft
Wiegman overwonnen. Maar laat ik eerst vertellen, welke de voorstellingen dezer
schilderijen zijn. Bij het binnentreden van de kerk staat men tegenover het
hoofdmoment uit de compositie: de Drievuldigheid, omsloten binnen een hartvormige
krans van serafijnen; tusschen de twee hoofdfiguren, Vader en Zoon knielt, in wit
en blauw gewaad, Maria, de handen voor de borst gevouwen. Aan weerszijden vormt
een staande engel den overgang tot de knielende engelen met leliën in de hand, die
de beide lage zij stukken vullen en zich voortzetten over de zij stukken der beide
zijwanden, waarin groepen van musiceerende engelen de driehoeken vullen. Geheel
op zichzelf staat de vierde wand, tegenover die met het hoofdmoment, welke wordt
ingenomen door de edele, mannelijk zich verheffende figuur van den aartsengel
Michaël, aan wiens voeten zich ter weerszijden de zevenkoppige draak kronkelt,
overwonnen door den met schild en speer ge wapenden afgezant van God.
Afgezien van een zeer enkel détail, dat niet verwerkt is in de groote, altijd edele
lijnen van deze even stoute als teedere conceptie (n.l. de spitse, onrustige
vleugelkopjes beneden den voornaamsten driehoek met de Drievuldigheid) is hier
in deze lastig in te deelen vlakken een volkomen evenwichtige, klaar geordende
compositie aangebracht: de figuren hebben die statige rust en onpersoonlijkheid,
welke wij ons voorstellen, als wij ons deze denken als goddelijke wezens, symbolen
meer nog dan menschelijke verschijningen. Aan dit enorme werk heeft Wiegman
een jaar lang gearbeid en hij beschouwt het als een hoogtepunt in zijn leven. In
denzelfden geest heeft hij in 1927 in de aspis eener nieuwe kerk in Bilthoven drie
nissen met een muurschildering gevuld en in de rustige bouworde
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(althans in het interieur, de buitenkant der kerk is afschuwelijk) vindt Wiegman's
werk een ideale omgeving. Als ook de andere nissen gereed zijn, zal men eerst recht
kunnen zien, hoezeer de moderne kerkelijke kunst, mede door Wiegman's arbeid, de
laatste jaren heeft gewonnen*).
Wiegman's kunst heeft de bedoeling, dat zij rechtstreeks zal spreken tot het volk,
niet alleen dus tot ontwikkelden en hij gelooft, dit te kunnen bereiken door de dingen
eenvoudig voor te stellen, zonder artistieke complicaties. Het lijkt mij belangwekkend
om af te wachten, hoe degenen, die van de kunst volkomen vervreemd zijn, het
meerendeel der bevolking dus, daarop zullen reageer en. Het betreft hier een poging
tot toenadering tusschen Kunst en Maatschappij. Zal deze slagen of zal ook de
Maatschappij eerst moeten veranderen?

*) Al deze muurschilderingen zijn geschilderd met z.g. Keim-verf, een Duitsch praeparaat, dat
op den drogen muur wordt aangebracht en dat zich, door zijn chemische bestanddeelen, met
de droge kalk vermengt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

306

Kleine sonnetten,
door J.J. van Geuns.
I.
Hoe ben ik hier gekomen?
De menschen zien mij aan.
Wie heeft mij mee genomen En is weer weg gegaan?
Wat lijkt het lang geleden,
Dat 'k ging aan zijne hand.
Nu hoor ik zijne schreden
Al in een ander land....
Ik moet langs vele wegen
Gedaald zijn en gestegen
Voor ik hier kwam, - toch ging
Van deze reis het wonder
In mijn bewustzijn onder
Zonder herinnering.
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II.
Ik volgde vaak de wolken,
Die vluchtten langs de maan.
Ik weet van vele volken
Den oorsprong en 't vergaan.
Toch ben ik kind gebleven. In ontoereikendheid
Verging mijn heele leven.
Mij blijft een kleine tijd
Om nog een lied te vinden,
Te luistren naar de winden
En 't zwijgen van den nacht.
Dan zal ik tegenkomen
- Zijn oogen zijn vol droomen Die mij hier heeft gebracht.
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Schetsen in vitré.
Door K. Sluyterman.
‘Jolie ville, qui mêle à un rude passé féodal tant de gracieux souvenirs de
la Renaissance.’
(Charles de Goffic).
WANNEER van oude steden in Frankrijk wordt gesproken, die haar historisch of
middeleeuwsch uiterlijk - zij het ook niettegenstaande ingrijpende en belangrijke
restauraties - tot in deze dagen hebben weten te behouden, dan wordt daarbij bijna
altijd in de eerste plaats gedacht aan.... Carcassonne, Villeneuve-lès-Avignon of
Aigues-l-Mortes.
Uit tal van afbeeldingen zijn deze schilderachtige vestingen bij velen bekend.
Maar weet men wel dat veel dichter bij, in het noordwesten, in Bretagne, plaatsen
en kasteelen liggen die waardige tegenhangers zijn van die sterkten in het Zuiden.
Fougères; Vitré; Josselin; Combourg!
De twee laatste zijn geïsoleerd gelegen voorbeelden van goed geconserveerde
féodale burchten; om het nu wel zeer vervallen kasteel van Fougères heeft zich een
moderne, tamelijk groote fabrieksstad ontwikkeld.
Oude, historisch-belangrijke resten zijn er schaarsch.
Maar daarentegen is van dit viertal, zoowel uit geschiedkundig als bouwkundig
oogpunt, de stad Vitré, met haar wallen, kasteel en oude binnenstad, nog zóó gaaf,
zóó weinig noch door al te wetenschappelijke herstellingen, noch evenmin door
moderne ‘verfraaiingen’ bedorven, een bijna volmaakt geheel! Het Carcassonne van
het Noorden; maar zònder de restauraties van Viollet-le-Duc.
Vol belangrijke gevels en détails die voor ons in gedachten met volmaakte
onpartijdigheid, maar evengroote harmonie, allerlei tijden, zoowel de 11de en de
16de als de zoo totaal andere opvatting der 18de eeuw doen herleven.
En te midden van die vele - en aan elkaar grenzende - overblijfselen uit vroeger
tijden, gevoelt men hoe toch in elke periode, èlk van die architectuuruitingen actueel
moet zijn geweest.
Te zamen: zoowel middeleeuwsche- of renaissance-, kerkelijke of
profaangebouwen, àlle voor zich reeële uitingen van hun tijd, geven zij ongevraagd
een sprekend beeld van een doorgaande evolutie; maar ook van een prachtige
continuïteit door verschillende opvolgende cultuurtijdperken heen. Trekken die
dingen, nu in hun pittoresk verval, ons juist niet het meeste aan? Terwijl de
herhaaldelijke veranderingen, verbouwingen, toe-
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voegingen, behalve het aantrekkelijke schilderachtige, ook de bekoring hebben dat
het beeld der tijden er uit valt af te lezen.
En zoo eenige stad, dan is Vitré daar vol voorbeelden van!
Een vluchtige blik op den plattegrond*) leert ons al, dat we om in Vitré den weg
te vinden daarmede weinig moeite zullen hebben.
Het oude deel der stad, en dàt is het toch in de allereerste plaats wat ons boeit, dat
stuk binnen de oude vesten, die voor het grootste deel nog aanwezig zijn, is
ternauwernood een 600 meter breed en ongeveer half zoo diep.
‘La ville-close,’ het stadskwartier, waar zich de voornaamste historische
bouwwerken bevinden: de Kerk en het Kasteel, is gebouwd op den vlakken top van
een rots waarvan aan de noordzijde de steile, ruim 30 meter hooge wand de afsluiting
vormt van het dal, waardoor in bochtige wendingen de Vilaine stroomt.
De voor de middeleeuwen zoo belangrijke strategische beteekenis van de ligging
der oude stad, wordt nog duidelijker bij het naderen van het kasteel zelf. Sterk
verdedigingspunt vormend aan de westzijde, daar waar de rivier zich splitst, is dit,
evenals de aansluitende omwalling als het ware uit de rots-zelf opgegroeid; vormt
daarmede één geheel, van krachtige, zelfbewuste veiligheid.
De kolossale muren van de stadsomwalling, met gebruikmaking van den steilen
rotswand uit groote blokken opgebouwd, zijn, met de vele halfronde weertorens,
nagenoeg intact.
Is de lange noordzijde en ook de smallere oostkant nog goed gaaf, de zuidelijke
muren zijn al lang geleden gesloopt, maar in de bochtige, schilderachtige straten is
nog duidelijk het beloop der nu verdwenen ‘remparts’ terug te vinden.
De rue d'Embas, die ons in vele opzichten voortdurend aan de straatjes in
Carcassonne doet terugdenken, heeft aan haar ingang nog zelfs een goed bewaard
halfronde stadspoort van middeleeuwsche afkomst: kanteelen en weergangen, maar
op wel wat te zichtbare wijze.... gerestaureerd.
Het straatje zelf echter is een juweel voor den teekenaar!
Smalle, in allerlei voorsprongen voorover komende huizen, steen, hout,
leibedekking, met allerlei mooie détails, zooals gebeeldhouwde deuromlijstingen;
verrassende doorkijkjes in binnenplaatsjes; groote grove keien of stoepen van
steenblokken en een spel van licht en schaduw dat, telkens op den dag wisselend,
nieuwe schoonheiden doet ontdekken; doorgaand boeiend en met de illusie van den
ouden tijd volkomen bewaard.
In andere straten vormen de op houten of steenen pilaren overgebouwde

*) Marcel Laillet, Guide de Vitré et de ses environs.
Ch. Brossard, Géographie Pittoresque et Monumentale de la France, 6 Vol.
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gevels overdekte galerijen, met een geheimzinnig halfduister. Elders verbreken
uitgebouwde trappen de vlakheid van menigen gevel en in de meeste gevallen eindigen
deze onderdeelen in geestige torentjes, rond, veelhoekig, spits en met leien bekleed.
Ook de op houten balken met consoles uitgekraagde verdiepingen zijn uitwendig
met leien behangen. Eenvoudige geometrische figuren, afwisselend naarmate van
de vindingrijkheid van den leidekker, geven een prettige levendigheid aan het
oppervlak.
Bij sommige héél erg vervallen huizen, als het onbekleede houtwerk der dakvensters
in grimmige half-verrotte sprieten uitsteekt en de punten der gebroken dakleien de
meest grillige omtrekken te zien geven, dan denkt men onwillekeurig aan de
fantastische huizen die Gustave Doré teekende in zijn Don Quichotte of aan de
griezelige dolzinnig-spookachtige straatjes in de film van Dr. Caligari.
Dan opeens worden die wrakke gevels weer afgewisseld door een nog gaaf
gebleven, mooi gebeeldhouwd ‘hotel’ of rijkere woning uit de 16e eeuw.
Hooge steile dakvensters met georneerde toppen; een of meer spitse torens;
raamomlijstingen met François Premier-arabesken; ingangen met kolonnetten en
gefigureerde bekroning en gesmeedijzeren tralies voor de vensters.
Patricische verblijven die de herinnering levendig roepen aan groote namen in de
geschiedenis van de toenmaals beroemde baronnie van Vitré: de Montforts; de Rieux;
de Trémoilles en de Colignys.
Maar ook aan bloedige twisten in de laatste jaren der 16de eeuw of in de 17de,
toen de stad den Hugenoten als arsenaal diende.
Zoo is het Renaissance-tijdperk werkelijk door zeer fraaie en.... ‘gracieuze’
voorbeelden vertegenwoordigd.
Ook later in de 17de eeuw ging de traditie der mooie huizen niet verloren.
In den tijd van Lodewijk XIV, woonde te Vitré Madame de Sévigné, die beurtelings
hier of in haar niet ver afgelegen ‘Château des Rochers’ haar bekende brieven schreef.
Op het hoogste punt der stad, onmiddellijk achter den noordelijken wal, ligt, aan
een pleintje, de kerk; bouwwerk uit de 15de en 16de eeuw, met hoogen steenen spits
en een zeer merkwaardig détail: een uitwendige kansel tegen den zuidelijken gevel.
De gebeeldhouwde steenen kuip die met een rijk flamboyant baldakijn is overdekt,
bevindt zich ongeveer een meter of drie boven de straat; een deurtje verbindt dezen
preekstoel in de openlucht met het inwendige der kerk.
Overigens biedt de stad op het gebied van oude kerkelijke bouwkunst niet veel
meer dan een alleenstaanden 15de eeuwschen toren op het kerkhof en een zeer
boeienden laat-gothischen gevel van de Ste. Croix buiten de wallen in de benedenstad.
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Hier beneden geeft men zich pas goed rekenschap van de hoogte en de enorme
afmetingen van het Kasteel.
De kleine woningen aan zijn voet, waartusschen zelfs nog een klein kasteeltje met
geestigen toren ligt, geven het beste denkbeeld van de reusachtige schaal van die
middeleeuwsche sterkte die daarachter oprijst.
Dat geweldige slot, tot op twee derden van zijn hoogte uit de massieve rots
bestaand, moet stellig in de eeuwen vóór het buskruit een onneembare stelling zijn
geweest.
Nu, het ziende van eenigen afstand, komt men nog diep onder den indruk van het
ontzagwekkende van dezen bouw der 14de en 15de eeuw.
Het geheele complex heeft een driehoekigen plattegrond, die met den top naar het
westen gekeerd de richting van de omwalling bepaalt, met aan de stadszij de een
ruim voorplein. Vandaar bereikt men over een ophaalbrug over de zeer diepe
omringende fossé, onder de spitsboog-vormige poort tusschen de twee ronde torens,
het eigenlijke binnenplein.
Links, aan de zuidzijde staat de prachtige donjon, met zijn verschillende recht- of
veelhoekige uitbouwsels, die in overeenkomstige met lei bekleede spitsen eindigen.
Op vroeg-gothische kraagsteenen uitgebouwde weergang en latrines - gerestaureerd
wel is waar - hebben desniettegenstaande hun middeleeuwsch karakter volkomen
bewaard.
In dezen toren was het verblijf van den bevelhebber van het Kasteel.
In groote blokken opgemetseld van grauwen steen, maar vol afwisselingen van
tinten van groenachtig-grijs tot bijna oranje-rood, is het ruige geheel, waar groene
klimopplanten zich hier en daar aan hebben gehecht, bovendien een verrukkelijke
kleur studie!
Op het binnenplein is boven een gothische arkade van kolommen en open
spitsbogen, de breede trans, die de hoektorens verbindt.
Rechts geeft een met een gothieken baldakijn overhuifde open trap toegang tot
het noordelijke vleugelgebouw, nu als stadhuis in gebruik.
Het daaraan grenzende gedeelte, muren met diepe raamnissen, ronde traptoren,
het oudste deel trouwens uit de 11de eeuw, is wel in erg vervallen toestand; daar
groeien de struiken over den weergang en door de gaten der ramen.
Maar het geheel is daardoor des te schilderachtiger.
Het eigenlijke poortgebouw - het z.g. ‘châtelet’ - vertoont aan de binnenzijde een
vijftal verdiepingen en de sublieme verhouding tusschen breede muurvlakken en
kleine vensters, maakt dezen gevel in al zijn natuurlijken eenvoud tot een der
waardigste voorbeelden van middeleeuwsche vesting-architectuur. Midden op het
plein is de 35 meter diepe put.
Men had voor het witmarmeren monument door den beeldhouwer
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Jean Boucher, dat nu na den oorlog op het voorplein is opgericht ter herinnering aan
de gevallenen uit Vitré, den kloeken ‘poilu’, moeilijk een beter plaats kunnen kiezen
als juist hier, waar dit sombere, strenge, indrukwekkende fort, het symbool nog van
het verweer in de middeleeuwen, een passenden, sprekenden achtergrond vormt voor
den Verdediger van het Frankrijk van heden.
Ik zeide straks dat Vitré wel eens met Carcassonne wordt vergeleken.
Wanneer men den weg naar Rennes volgt, eerst langs den voet van het kasteel de
brug overgaat en aan de overzijde van het dal der Vilaine, zich de moeite geeft enkele
zeer smalle, zeer steile straatjes op te klimmen, dan wordt die klauterpartij over
groote keisteenen, ruimschoots beloond door het prachtige uitzicht dat men van daar,
van het hoogste punt op het geheele gebouwen-silhouet heeft.
Daar ziet men de vesting in haar volle breedte, met de talrijke spitse torens en
begrijpt men de beteekenis van de volkomen gesloten muurvlakken met kleine
openingen waardoor een vijand kon worden bespied, die dezen burcht destijds wel
voor volkomen onneembaar moet hebben aangezien.
Daar, op die hoogte buiten Vitré, ligt tusschen vrijwel onbewoonbare huizen en
brokkelige tuinmuren nog een enkel bizonder gebouw.
Nu vrijwel een ruïne en erg vervallen, ziet men toch aan het groot opgezette geheel,
met torens en uitbouwen en spitse hooge daken, dat in de 16de eeuw dit een sierlijk
buitenverblijf moet zijn geweest.
Hier woonde Pierre Landais, die als een eenvoudig kleermaker begonnen, zich
had opgewerkt tot groot-zilverbewaarder en minister.
Welk een armoedig restant nu, maar wat een buitengewoon aantrekkelijk geval
om te teekenen, dit ‘bevende’ huis.
Was dat geen leuke opmerking van een kleinen straatjongen die mij zag zitten
schetsen: ‘tiens, monsieur dessine le château tremblant?’
Spreekt daaruit niet de onovertroffen gevatheid van den franschen gamin?
Ik kan niet nalaten hierbij te vertellen, hoe wij overal in Frankrijk waar we op
straat zaten te teekenen, nimmer werden lastig gevallen of door de omstanders werden
gehinderd. Iets waaraan wij hier te lande stellig hadden blootgestaan.
Nooit vernamen we maar één enkele laffe of ongepaste opmerking, daarentegen
wel eens heel aardige - en rake - kritiek zelfs. In achterbuurtjes leende men ons
stoelen; als er een school uitging en er een bende jongens om ons heen kluitte, droegen
ze er altijd zorg voor nooit vóór ons of in den weg te staan.
Was het soms te vol of drongen ze in hun belangstelling wel eens wat te veel op,
dan verzocht ik het troepje mij met rust te laten of over een uur terug te komen als
de teekening ‘klaar’ was.
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Steeds werd hieraan met groote bereidwilligheid gevolg gegeven; werkelijk een uur
later verscheen het grootste gedeelte van het gezelschap in het vertrouwen dat ik
mijn belofte nakwam.
Ik herinner me - ik zat in een nauwe straat tegen een huisje aangeleund - hoe een
vrachtauto vlak voor me stilhield; mij totaal alle uitzicht benam. Nauwelijks had de
bestuurder dit gemerkt of onder het aanbieden van duizend verontschuldigingen reed
hij eenige meters verder door.
De moeite om zijn geloste waar een eindje terug te dragen had hij gaarne voor me
over!
Wij vertrokken dan ook noode uit Vitré, waar zóó veel materiaal is dat we daar
nog wel zeker een paar weken hadden kunnen biijven schetsen.
En.... wij bewaren de beste herinneringen aan de bevolking die ons altijd zoo
voorkomend heeft bejegend.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

314

Moderne Fransche schilderkunst,
door W. Jos. de Gruyter
IV. Het cubisme en Picasso.
WIJ zijn nu gekomen tot een bespreking van de magische, tevens argwaan-wekkende
persoonlijkheid van den genialen Pablo Picasso, ontdekker en belangrijkste
representant van het Cubisme. Dit cubisme kan men zien als de volkomen uiteindelijke
‘realiseering’ van Cézanne's ‘kleine sensatie’. Intusschen meen ik, dat de stroeve,
linksche, provinciaalsche Cézanne wel zéér verbaasd zou zijn, wanneer hij uit
hemelscher regionen - een Cézanne, dansende in Henri Rousseau's ‘Paradijs’ laat
zich overigens moeilijk denken! - eens neer kon zien op het Parijs onder de
Heerschappij van het Cubisme.... Ik vermoed, dat wanneer hij het legioen schilderijen
kon zien met de onmisbare ‘journal’, gitaar, het tabakzakje en Middellandsche zee
raam, hij zóóveel ijver ‘de trop’ zou vinden. Het cubisme zou hem niet minder
verbijsterd hebben dan de overige ‘ismen’: futurisme, expressionisms, verisme,
punsme, neoplasticisme, suprametisme, constructivisme, vorticisme, abstractivisme,
dadaïsme - en wat dies meer zij! Hij zou wellicht geneigd zijn, als velen, en niet
gehéél ten onrechte, met Fanatisme, Snobbisme en Idiotisme deze lijst te willen
voltooien.
Niettemin, het Cubisme nam zijn oorsprong uit Cézanne (ook de naam van Courbet
dient hier vermeld te worden) en is van veel grooter belang geweest dan een der
andere ‘ismen’: de wereld der moderne schilderkunst laat zich niet denken buiten
deze ‘réaction désormais fameuse contre les excès de la peinture fauve’, gelijk Roger
Allard haar genoemd heeft. Wij hebben ons dus, in allen ernst, af te vragen: welke
houding dienen wij aan te nemen tegenover dit Cubisme?
Beginnen wij met het Cubisme in twee phasen te verdeelen; en hoewel de grenslijn
in vele gevallen willekeurig getrokken moet worden, daar de tweede phase schijnbaar
voortgevloeid is uit de eerste en slechts een logische voortzetting daarvan beteekent,
toch moeten wij op deze splitsing den nadruk leggen. Want de fundamenteele
beginselen der beide perioden staan lijnrecht tegenover elkaar. - Immers, het vroege
Cubisme streefde naar een volkomener, meer-omvattende dóór-dringing in de realiteit
van het door den kunstenaar aanschouwd object. Niet het momenteele en vlietende,
het boeiende of charmeerende, het tijdelijk aspect van een toevallig gegeven, niet
den visueelen buitenkant der dingen, maar het innerlijke wezen, de kern, de
onveranderlijke, rudimentaire vormen wilde
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men naar voren brengen; niet de materiëele oppervlakte der aanschouwingswereld,
met al zijn betooverende schittering en picturalen glans, met heel zijn rijke
verscheidenheid van detail en toon en kleur, maar den dieperen inhoud, d e
bepaaldheid en bestendigheid van den constructieven vorm.
Door het verschijningsaspect der dingen van alle nevenverschijnselen te ontdoen,
wilde men het Wezen achter den Schijn vatten, wilde men de meest veralgemeende,
de meest vereenvoudigde grondvormen ontdekken en blootleggen. Wij kunnen bij
de Impressionisten spreken van een bruisende Verliefdheid op de Natuur, die zich
in Cézanne tot een roerende en bezonnen Liefde verdiepte: hij reeds wilde
b e g r i j p e n , wilde d o o r g r o n d e n . De Cubisten echter stelden dit Begrijpen
definitief voorop; men voelde verliefdheid en liefde beide al meer en meer als een
de essentiëele waarden verduisterende en vertroebelende macht. Men wilde niet
dwepen, maar denken: het ‘denk-voelen’ werd in eere hersteld. Men brak met de
spontane drift, met het sensitieve voelen: men wilde meten en berekenen, koel en
belangeloos de dingen constateeren, doorvorschen, analyseeren en reconstrueeren,
zoo oprecht mogelijk, zoo zakelijk mogelijk. Men schakelde niet alleen alle stemming
en sentiment uit, maar wantrouwde de Inspiratie. Men wilde zich niet laten drijven
op de heete golven van het bitterzoete leven, maar graven in de sombere diepten,
kaal en kil en rotsig. Men eischte opnieuw een geconcentreerde overgave aan de
realiteit: maar men gaf zich met een zekere reserve; met een verbeten drang zich niet
te laten verleiden of bedriegen; met een heimelijk spieden naar den Oervorm, die de
Oer-ziel openbaren zou.
Het Renaissancistisch persoonlijkheidsbesef, verworden tot een academisch
pedantisme, had zich vernieuwd, verscherpt, verbijzonderd tot het individualistisch
anarchisme van de Fauves, die met een soms meesleepend élan hun subjectivisme
hadden uitgevierd. Maar de Cubisten braken met dit vooropstellen van de
persoonlijkheid. In allen deemoed zochten zij aanvankelijk de natuur te analyseeren
om zoodoende een min of meer buiten- of bovenpersoonlijke orde, een rationeele
wetmatigheid te ontdekken en te handhaven. Koel wilde men tegenover het leven
staan, opdat men het begrijpen zou en beheerschen kon; doch het accent viel allengs
mìnder op het analytisch begrijpen en méér op het synthetisch beheerschen. Meer
en meer werd de geestelijke inhoud van een gegeven object, of wat men als
geestelijken inhoud meende te beleven, losgemaakt van den tijdruimtelijken
verschijningsvorm; meer en meer verdween dus de voorstelling als zoodanig, totdat
zij g e h e e l o n h e r k e n b a a r was geworden. Het verlangen
tot-de-kern-der-dingen-door-te-dringen, het trekken van grenslijnen, het berekenen
van constructievlakken, het mathematisch bepalen van verhoudingen, - dit alles werd
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allengs opgeslokt door het verlangen boven-de-dingen-uit-te-stijgen; het streven naar
veralgemeening leidde, vooral bij den metaphysisch-gestemden Picasso, tot een
onwillekeurig streven naar een algeheele en absolute ontvleesching van de stoffelijke
aanschouwingswereld, tot een alle grenzen overschrijdende, subjectivistische
projecteering van wat men zou kunnen noemen ‘de Ziel’, niet als individueel moment,
maar in meer nniverseele en abstracte gedaante, een ‘Al-ziel’ dus; m.a.w. het streven
was in het latere Cubisme gericht op een e e u w i g h e i d s - o p e n b a r i n g .
Men zou dus mogen zeggen, dat het vroege Cubisme e e n t e r u g k e e r n a a r
d e R e a l i t e i t beteekende: men wilde, door middel van de constructie bovenal,
d o o r h e t c o n s t r u c t i e v e b e g r i j p e n , den essentiëelen, geestelijken inhoud
der dingen sterker pousseeren; en men onderzocht, grondig en eerlijk, de middelen
waardoor men in staat gesteld zou worden dit zuivere, hooge doel te bereiken. Het
accent viel dus eenerzijds op een straffere overgave aan de natuur, anderzijds op het
zuiver ambachtelijke. So far so good: zijn dit niet de twee eerste vereischten om tot
een nieuw stijlgevoel, tot een nieuwe kunst te geraken? - Maar helaas scheen dit
schoone begin binnen verbijsterend korten tijd gedoemd te ontaarden in een steeds
meer afwijzende en cerebraal-hooghartige levenshouding, in een sfeer van fanatisme
en over-prikkeling waarschijnlijk verergerd door den bitteren hoon en de blinde
kritiek der vijanden, mede door een mateloos en verkeerd idealisme der Cubistische
leiders op de spits gedreven. De excessen van het hoogmoedig intellectualisme deden
niet onder voor de excessen der Fauves: het had er veel van, dat de duivel den duivel
uitgeworpen had!
Want Idealisme in de kunst beteekent nooit: het ‘gewone’ leven van zich stooten
terwille van een hooger leven - vernielde het idealistisch Romantisme niet zichzelf,
behalve in zooverre het dien waan te boven kon komen (misschien onbewust soms,
doordat de levensdrang te groot was)? Altijd beteekent Idealisme: het hooger leven
bespeuren, erkennen ìn het ‘gewone’ leven. Slechts zoodoende zal men, in de altijd
betrekkelijke en eindige vormen van het leven of van de kunst, iets - maar dan ook
maar i e t s - van het ‘goddelijke’ kunnen realiseeren. Want zoo ge te veel naar den
sterrenhemel staart, ge zult struikelen en te gronde gaan in het leven; maar ge moet,
van tijd tot tijd, de sterren gezien hebben, opdat ge in elk madeliefje aan uw voeten
een ster herkennen zult. Het is de taak van den kunstenaar, zooals William Blake
gedicht heeft:
‘To see a World in a grain of sand,
And a Heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour.’
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De vertolkers van het latere volstrekte en abstracte Cubisme waren zich t e b e w u s t
van het Eeuwige en Oneindige, juister gezegd: zij waren zich o n v o l d o e n d e
b e w u s t van de verhouding waarin deze eeuwige oneindigheid en oneindige
eeuwigheid staat tot de levende realiteit; hun drang naar het Absolute leidde tot een
levensontvluchting, een levensontkenning. Het eeuwigheidsbesef laat zich niet
verbeelden als ‘Ding an sich’; want kunst w a s , i s e n b l i j f t : e e n
z i n n e l i j k g e e s t e l i j k e t w e e - é é n h e i d - en het geestelijke beginsel is ten
eenenmale ondenkbaar buiten het zinnelijke om.
Er zijn er, ik weet het, die hier zullen beweren dat Picasso in zijn voorstellingslooze
schilderijen ‘van de natuur uitgaat’: ik kan daarop alleen antwoorden, dat men
begrippen verruimen en woorden rekken kan, totdat wel àlles geconstateerd mag
worden. Van der Leek's ‘lelies’ is het werk van een belangrijk en geniaal kunstenaar,
maar me dunkt, of hij lelies of boerenkool als aanloopje nam tot dit werk, is van niet
het minste belang voor den toeschouwer. Het is een kwestie van graad, zeer zeker,
maar dan zou men in omgekeerde richting wel kunnen constateeren dat een Blake
of El Greco naturalisten waren!
Zulke lieden trekken een scherpe grenslijn tusschen Picasso's ‘viool’ of van der
Leek's ‘lelies’ en de zeer schoone composities bijv. van Mondriaan, daar deze de
natuur gehéél uitschakelde en van uit een abstract, innerlijk beleven ‘componeerde’.
Ik zou hier echter de vraag willen opperen: zijn er vormen, lijnen, vlakken of kleuren,
die n i e t in diepsten grond afgeleid zijn van dat wat Is in concreten zin? Zou het
werkelijk m o g e l i j k zijn, wat Théo van Doesburg eens schreef, n.l. dat ‘le rapport
harmonieux (de l'universel et du particulier) se traduit dans l'art moderne par des
formes et des couleurs abstraites, c o m p l è t e m e n t à la façon de l'art.’*) (De
spatieering is van mij) - Moeten wij dit modernisme werkelijk beschouwen als een
kunst-op-de-wijze-van-de-kunst, als een soort kunst van Mars- of Hemelbewoners?
Beteekent Mondriaan's ‘uitschakeling’ van de natuur-als-uitgangspunt niet eenvoudig,
dat hij een retrospectiever natuur is dan Picasso of van der Leek, m.a.w. teerde hij
niet op vormen die hij dan tòch vroeger ééns gezien had in het leven of in de kunst?
Het abstractste van alles zou zijn: zich in een donkere cel op te sluiten en in het geheel
niet te schilderen. En dit, helaas, is dan ook de tragische ‘oplossing’, waartoe enkele
serieuze, oprechte en begaafde schilders zijn gekomen - indien wij althans wèl
ingelicht zijn.
Dit alles is, nogmaals, een kwestie van graad, van m e e r o f m i n d e r abstract.
Want alle kunst houdt een abstract element in zich. De slaafsche nabootsing der
natuur is daarom zoo groote dwaasheid, omdat zij een

*) ‘L'Effort Moderne’, Dec. 1925.
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volkomen onbereikbaar ideaal is, zoowel langs artistieken als langs
wetenschappelijken weg. (De photographie geeft een onzuiver, onvolledig beeld der
natuur, om van de kleurenphotographie maar niet te gewagen!) - ‘Men moet
abstraheeren’, zei een schilder mij eens ‘men kan het slechts op goede wijze doen,
zooals wij modernen, of op slechte wijze - zooals academici of naturalisten.’ En
ondanks den toon van gebruikelijke eigengerechtigheid, moest ik in deze woorden
den grond van diepe waarheid erkennen. Echter, wij raken hier het kernprobleem
van alle kunst. De diepste waarheden zijn onuitsprekelijk, behalve in den
minderwaardigen vorm van het paradoxale; zóó ook de eeuwen-oude religieuze
waarheid, dat de mensch slechts tot den grond van zijn wezen dóór kan dringen door
zich te verliezen in dingen en machten, die buiten of boven hem staan. Deze waarheid,
een gemeenplaats, doch die wij steeds weer geneigd zijn te vergeten, geldt mede,
geldt bovenal van de kunst. ‘Abstraheeren’ beteekent het-zich-verheffen van de ziel
boven de tijdniimtelijke werkelijkheid (de ziel begrepen hetzij als ‘persoonlijkheid’,
hetzij in meer algemeenen, Boeddhistischen zin). Doch deze handhaving van de ziel
tegenover de stoffelijke buitenwereld kan nooit zoozeer een b e w u s t als wel een
o n b e w u s t proces zijn, daar op het moment van scheppen natuur en kunstenaar
niet twéé begrippen maar één en hetzelfde begrip zijn. De theorie der
kunstgeschiedenis als zijnde een eeuwigdurende strijd tusschen Subject en Object men leze Mevr. H. Kröller-Müller's ‘Beschouwingen over Problemen in de
Ontwikkeling der Moderne Schilderkunst’ - is m.i. daarom een zoo verkeerde en
zelfs verderfelijke voorstelling, omdat er i n d i e n z i n geen strijd bestaat tusschen
den Aanschouwer en het Aanschouwde: er bestaat daarentegen een diepe communie
juist tusschen kunstenaar en natuur, waaruit een vibreering, een spanning ontstaat
als van het trillen der neusgaten bij een paard, dat zijn berijder wacht. De kunstenaar
zoekt, op actieve wijze, de natuur; de natuur, passief-gewillig, geeft zich aan den
kunstenaar. Door dit contact wordt geboren die sfeer van belangelooze gespannenheid
waarin het wonder der geestesrealiseering, welke men kunst noemt, zich voltrekken
kan. De werkelijkheid in de natuur wordt tot Waarheid; de waarheid in den kunstenaar
wordt tot Werkelijkheid. Is dit wonderschoone gebeuren dan het werk uitsluitend
van den kunstenaar? Zou men niet eerder nog kunnen spreken van een tweevoudig
instrument, dat zich door het Eene Onbekende laat bespelen? Ik vraag mij af: wie
zal, voor een Chineesche prent of een muurschildering van Fra Angelico staand, zich
rekenschap geven van den strijd, dien het al of niet triompheerend subject tegen het
al of niet verslagen object voerde? - In zulk werk overwon het subject juist door een
zoo diepgaande en bereidwillige o v e r g a v e a a n het object, - beteekent de
abstraheering niet een afwijzing van, maar een
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doordringing in, de essentiëele kern der dingen, - wordt het eeuwigheidsbesef, dat
in den kunstenaar woonde, zoo schoon geopenbaard door de volkomen aanvaarding
van de relatieve en zinnelijke realiteiten, zoowel van het aanschouwde gegeven als
van het tot begrensdheid en geconcentreerdheid dwingend métier. Wanneer wij ons
gepijnigd hebben tot klaarheid te komen omtrent het Cubistische probleem, wanneer
wij ons vermoeid hebben met de zwaarwichtige lectuur van een boek als het
bovengenoemde van Mevr. H. Kröller-Müller, hoe verfrisschend is het dan deze
zuivere, eenvoudige woorden van Tagore te lezen over ‘het Wezen der Kunst’:*).
‘We hebben een primaire belangstelling voor al het bestaande, want wanneer we
dit gerealiseerd hebben, wekt dit bestaande het bewustzijn op van ons eigen bestaan.
Het feit dat wij bestaan, vindt zijne bevestiging in het feit, dat al het andere bestaat.
Het “ik ben” in mij, erkent zijn eigen uitbreiding, zijn eigen oneindigheid, wanneer
het waarachtiglijk ook maar iets anders realiseert. Ongelukkigerwijze is, tengevolge
van onze beperking en honderd en één vooroordeel, een groot gedeelte van onze
wereld, hoewel in onze onmiddellijke nabijheid, verweg van de lantaarn onzer
aandacht; het is vaag, gaat ons voorbij als een karavaan van schaduwen, zooals het
landschap in den nacht, gezien door het raampje van een verlichte spoorwegcoupé;
de reiziger weet dat de buitenwereld bestaat, dat zij belangrijk is, maar voor het
oogenblik is de coupé voor hem van veel grooter belang. Wanneer onder de tallooze
object en dezer wereld er een paar zijn, die onder de voile verlichting onzer ziel
komen, en zoo realiteit voor ons verkrijgen, dan roepen zij voortdurend luide tot
onzen scheppenden geest om een blijvenden vorm. Zij behooren tot hetzelfde gebied
als het verlangen in ons, dat hunkert naar een voortbestaan van ons zelf.’
- Of deze sobere, prachtige woorden van den kriticus A.M. Hammacher over
Giotto:†)
‘Hij veredelde het zichtbare en ontkwam aan den waan, dat de bergbewoner dichter
bij den hemel zoude zijn, dan de bewoner van het lage land. Hij woonde in het hart
van het leven.’
Picasso, ik zei het reeds, heeft veel van een genie: zijn wegen, evenals de wegen des
Heeren, zijn wonderlijk, om niet te zeggen onnaspeurbaar. De kern van zijn wezen
laat zich moeilijk ontdekken uit de verwarrende veelzijdigheid van zijn scheppingen.
Zijn grootheid, evenals die van een Goethe, laat zich bezwaarlijk meten. Evenmin
kan men zijn waarde schatten, door hem aan anderen te toetsen: hij is daarvoor te
origineel en inventief, te verrassend, te gecompliceerd. Wanneer men zich stelt

*) ‘Do Stem’, 15 Juli 1926.
†) ‘Rommtische Spiegelingen’. (De Gids, Juli 1926).
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tegenover eenige zijner beste werken, dan weet men dat hier slechts een bewonderend
eerbiedig zwijgen past - zij zijn zoo subliem vanstilte, gelijk ‘een bewegenlooze
vlam, die niets dan beweging is’. En toch zijn er weinige groote kunstenaars, op wie
zóóveel misschien valt aan te merken.
Men kan zijn oeuvre, als geheel genomen, slechts benaderen door in het centrum
der aandacht te stellen: het schilderij als philosophischambachtelijk probleem. Ik
zou het woordje philosophisch hier willen onderstrepen, om den lezer te behoeden
voor het misverstand als zoude Picasso iets gemeen hebben met een technisch
virtuoos. Hij was te overdadig begaafd van huis uit, alsmede te voortvarend en
ongedurig, om zijn technisch kunnen met geduld en toewijding tot in alle finesses
te willen vervolmaken: hij hechtte daaraan te weinig waarde. Het ‘waarom’ en
‘waarheen’ boeiden hem evenzeer als het ‘hoe’, misschien méér. Maar nooit was het
schilderij voor Picasso allereerst de drager van zijn ideeën omtrent het leven, omtrent
de verhouding van mensch tot mensch, nooit was het de machtig-expressieve vertolker
van zijn liefde en haat: het paard, dat hem naar verre begeerde gebieden droeg - het
was ternauwernood de verlosser uit zijn barensnood. Het was doel op zich zelf, wereld
in zich zelf. Door alle verwikkelingen van zijn raadselachtige genialiteit heen zocht
hij nooit zichzelf, zocht hij nooit het projecteeren van het ‘subjectieve ik’, de
openbaring van de persoonlijkheid, maar wijdde hij zich met een belangelooze maar
félle overgave vóór alles aan h e t a r t i s t i e k e p r o b l e e m i n z i j n m e e s t
a l g e m e e n g e s t e l d e n v o r m ; de oplossing van het steeds zich vernieuwende
artistieke probleem is de alpha en omega van zijn bestaan. En h o e heeft hij het dan
ook niet opgelost! Hij heeft werken geschilderd, die eenzelfde sensatie achterlaten
als welkemen soms krijgt bij 't aanhooren der slot-passages van Bach's praeludium
en fuga's - er valt niets meer op te zeggen; er valt niets bij te voegen, niets weg te
Iaten. Er valt niet aan te tornen, men kan het zich momenteel niet anders denken, het
sluit het volmaakte in zich. Het is een gaaf, omsloten iets; het is een raadsel dat
ontsloten werd; maar ook een gebied dat a f g e s l o t e n werd. Men kan er niet op
voortbouwen. Er is een afscheid-nemen van zichzelf en van het leven in zulk een
werk, dat ons Westerlingen eenigszins Oostersch aandoet. Picasso is dan als een
schooljongen die de uitkomst vond van zijn rekensom: het artistieke probleem werd
opgelost. En wat nu? Wat anders dan zich een nieuwe taak te stellen: een nieuwe
rekensom, van dezelfde soort of van een andere soort? Men vatte deze beeldspraak
niet al te letterlijk op.... het ontbreekt Picasso geenszins aan ‘scheppingsdrang’. Doch
aan zijn scheppingsdrang paart zich een speculatief-intel-lectueel element; zijn actieve,
onrustige geest - scherp, vernuftig, stoutmoedig, fascineerend - verkrijgt zoodoende
iets spelends, iets dat ons
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minder-begaafden een spel van onverantwoordelijke avontuurzucht, maar dan van
een halfgod, toeschijnt. H e t a v o n t u u r v a n h e t m o d e r n e s c h i l d e r i j :
het was voor Picasso levensdoel. Met een ademlooze spanning deelde hij in dit groote
avontuur; maar belangeloos, als had het niets te maken met zijn eigen lagere
individualiteit. En zeker had het voor hem nooit veel met de menschheid uit te staan.
Geen wonder, dat zijn nerveuse en koele maar felle persoonlijkheid zoo groote
verwarring soms stichtte! Men had ternauwernood den zin van zijn woorden ook
maar eenigszins verstaan, of hij sprak reeds over geheel àndere dingen! En men
trachtte in de gauwigheid een half-ver werkte waarheid door te slikken, opdat men
zich werpen kon op nieuwe kruimels die van zijn tafel vielen.... uit eerbied voor den
Meester, maar óók uit vrees, ongetwijfeld, dat een buurman vóór zou zijn. Van geen
schilder na Cézanne ging zulk een suggestieve werking uit: zijn invloed is welhaast
een wereld-invloed. Dat deze invloed soms zoo gevaarlijk was, komt allerminst door
zijn gepreoccupeerd zijn met het artistieke probleem, maar juist door de inwerking
daarop van zijn onrustige, prikkelende, naar het abstracte en philosophische neigende
spiritualiteit; door een eigenaardige vermenging van constructief-wetenschappelijke
en anarchistisch-metaphysische elementen. Het is volslagen dwaasheid te meenen
dat het ‘artistieke probleem’ een verschijnsel is van dezen tijd alleen en
noodzakelijkerwijze op een gemis aan bezieling of onmacht van voelen duidt: hoe
hebben een Giotto, een Glück, een Keats niet geworsteld met het probleem! Zelfs
mag men zoover gaan te zeggen, dat de kunstenaar zich zijn kunst slechts b e w u s t
wordt, wanneer zij voor hem p r o b l e e m wordt. Het voortdurend stellen van het
artistieke probleem was voor Picasso een heilzame, onmisbare noodwendigheid.
Want hij miste te zeer het menschelijk-warme, het men schelijk-levende, dan dat het
aardsche leven hem i n v o l d o e n d e m a t e boeien kon en weerhouden zou de
grenzen van dit leven te overschrijden. Het métier, niet in den zin waarin academici
of virtuosen dit woord gebruiken, maar in dieperen zin, was voor hem het zware
anker, dat zijn schip, zoo licht geneigd tot varen over de wateren der Oneindigheid,
van tijd tot tijd althans in de veilige haven der concrete realiteiten vastlegde.
Pablo Picasso - feitelijk Pablo Ruiz - werd te Malaga geboren in 1881. Zijn eerste
lessen ontving hij van zijn vader (te Barcelona). Hij was een verbluffend vroegrijpe
knaap; en wij zeiden het reeds: dit on-zware element, dit los-zijn van de materie, dit
gemakkelijk zich bewegen in hoogere sferen van geest en verbeelding, deze
verwonderlijke faciliteit van expressie - het is een levenslange karakteristiek geweest.
Toen hij zich losgemaakt had van zijn eerste klassiek-academische phase,
kenmerkte zijn werk zich door een nerveuze verfijning, een me-
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lancholiek sentiment dat soms iets dweepzieks, bijna fanatisch in zich had. Ontroerend
was het ranke rijzen van een geïsoleerde figuur; - ontroerend was een bleek gelaat,
smartelijk en gecompliceerd; - ontroerend vooral was soms de blik van deze verlaten
vrouwen, van deze zielvolle en zielige jongelingen, het onzekere daarin, het
getroebleerde, de onrust en het heimwee, de niet weg-te-cijferen onvoldaanheid over
het leven. Of soms ook was de blik vaster, maar berustend en afwezig. Er was in dit
werk der ‘Epoque Bleue’, in dit werk van den zoo overbewusten en overgevoeligen
Picasso-dier-dagen, een innerlijke twijfel, een geen-weg-weten-met-het-leven, een
Hamletachtig Zijn of Niet-Zijn. Er was een knagend, onuitsprekelijk heimwee naar
het onbegrepene, het omnevelde, het metaphysische, naar dat wat over de grenzen
der eindigheid gaat, en het openbaarde zich als de kille huivering van het
den-doodnabijë, als een exotische en kwijnend-raadselachtige schoonheid. - Er was
óók een andere Picasso, o ongetwijfeld, vagabondeerend aan de oppervlakte van het
leven; de gezegende, de begenadigde; slagend in al wat hij deed, overwinnend van
den beginne af aan; de Picasso wien het goed ging. Maar déze was de diepere, die
eenzaam in het leven stond, een jongeman, gepreoccupeerd, nièt door het leven,
ternauwernood nog door zijn kunst - toen! -, maar door het innerlijk probleem van
de ziel, het probleem van het Hoe en Waarom, het probleem van Leven en Dood.
De wonderschoone aarde bloeide aan zijn voeten, maar de Goden lieten hem geen
rust. En omdat hij zich gekweld en ongelukkig voelde, vaag-ongelukkig gelijk een
kind of grijsaard zijn kan, keerde hij zich tot de armen, de gehavenden, de ellendigen,
tot die verworden wereld, die de teeder enthousiaste Steinlen en de gefolterde Lautrec
zoo innig en zoo schrijnend hadden uitgebeeld. ‘Quelque chose d'infiniment humain
et tendre’.... o zeker, maar niet op de wijze van zijn daareven genoemde voorbeelden,
niet op de wijze van een Toorop te Londen! Want niet alleen is deze kunst nooit
opstandig: men voelt in 't gehéél geen socialen achtergrond. Hij kon de pijn daarbinnen
slechts stillen door 't leed der wereld uit te beelden: zelden was een medelijden
subjectiever! Men vraagt zich weleens af of de concrete werkelijkheid - die hij in
enkele werken uit den laatsten tijd zoo feilloos constateerend, met welhaast
photographische nauwgezetheid, observeeren kan - voor Picasso feitelijk ooit bestaan
heeft. Men zal tevergeefs een d r a m a t i s c h e tragiek ooit zoeken in deze kunst. In
dien zin heeft het conflict voor Picasso ternauwernood bestaan.
Een ‘Epoque Rose’ volgt de ‘Epoque Bleue’. Hij overwint allengs zijn ietwat
Werther-achtige melancholieën, zijn natuur schijnt zich te solideeren, zijn
levensaanvaarding wordt voller. Het eenigszins dilettantischlitteraire, het eenigzins
zweverig-idealistische of illusionistische (maar hoe

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

323
ziel-vol was dan toch dit illusionisme!) maakt plaats voor meer direct kunstzinnige
overwegingen, voor concreter en plastischer betrachtingen.
Het werd rijp daarbinnen voor een innerlijke revolutie, die zich omstreeks 1906
tot '8 voltooide. Het scheen toen dat Picasso alles overboord gooide wat hij tot dusver
had verworven: hals over kop stortte hij zich in de wiskunstige abstracties van het
cubisme. Een onderhanden schilderij, de ‘Demoiselles d'Avignon’ diende als
proefkonijn, en hierop paste hij zijn experimenten dermate toe, dat Braque
verbouwereerd uitriep: ‘Dat is krankzinnigenwerk; net iemand, die karpet eet of
petroleum drinkt.’
De diepere, stuwende motieven voor dit sensationeel ‘bolsjewisme’, gelijk men
deze beweging heden ten dage zonder twijfel gedoopt zou hebben, waren de invloed
van Cézanne - Pierre Reverdy cijfert deze te gemakkelijk weg in zijn ‘Picasso’ - de
reactie tegen het ‘litterair’ sentiment van eigen werken, de reactie tegen de wilde en
anarchistische kleur-verheerlijking der Fauves, alsmede ten deele tegen het latere,
als te leeg en uiterlijk verworpen Neo-Impressionisme van Signac, en al wat hiermede
verband hield. O n m i d d e l l i j k e a a n l e i d i n g echter voor Picasso was de
ontdekking van Afrikaansche en Polynesische afgodsbeelden.... En hier vragen wij
ons af: zal Picasso - de Picasso der Epoque Bleue allereerst, eenzaam,
weemoedig-berustend, gekweld als hij was door een heimelijk besef van het
onmetelijk levensmysterie - zal deze nog onbevrijde Picasso soms ook in diepste
wezen e e n i n n e r l i j k e v e r w a n t s c h a p ooit gevoeld hebben met deze strenge
en sombere kunstuitingen, met hun verhevigd psychisch realisme, met hun directe
expressiviteit en hun rudimentaire vorm-vereenvoudiging? Vergeten wij niet dat
Picasso Spanjaard was: afkomstig van dit boeiend land met zijn duister
heiligheidsbesef, met zijn wreed fatalisme, met zijn vreemde ineensmelting van het
imaginair-zielvolle en het barbaarschrealistische. Hoe dit zij, d a t d e k u n s t e n a a r
in Picasso voedsel vond voor zijn immer wakkeren, hunkerenden geest in deze
primitieve, streng-gestijleerde beelden, behoeft geen verwondering te wekken.
Wij lezen in een artikel van W.F.A. Roëll*) over deze periode: ‘De mathematische
vormverstrakking der Negers en Polynesiërs wordt thans ook op de stillevens en
landschappen toegepast; inderdaad is er vooral in de laatste een neiging tot
“kubiceeren” der huizen en berglichamen merkbaar, waardoor men Matisse's uitroep
voor deze doeken: “Trop de cubisme!” - hetgeen tot het oneigenlijk geuzen woord:
“Kubisme” aanleiding gaf - volkomen kan begrijpen†). Doch als de schilder inziet,

*) ‘Fablo Picasso’: Elsevier's Maandschrift, 1925.
†) Volgens Mevr. H. Kröller-Müller ontstond dit woord door een uitroep van Matisse over een
werk van Derain: ‘m a i s c o m m e n t , c e s o n t d e s c u b e s ’! - Waarschijnlijker is
het, dat deze uitspraak geen werk van Derain gold, evenmin van Picasso, maar van Braque,
gelijk Jean Cocteau constateert. - L.R. schrijft in de “Effort Moderne”, dat het woord reeds
in 1906-'07 gebezigd werd naar aanleiding van schilderijen van Picasso èn Braque, maar pas
gepopulariseerd werd door den beslissenden uitroep van Matisse: “e n c o r e d e s c u b e s !
a s s e z d e c u b i s m e ! ” (Salon des Indépendants, 1908). - Daar ik me toen ter tijde in
de oerwouden, op Borneo, bevond.. houd ik mij veiligheidshalve maar buiten dit gevaarlijk
dispuut!
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dat het stereometrisch ruimtekarakter onmogelijk met den vlakken schilderijwand
is te vereenigen, laat hij dit stadium in den steek met het doel een nieuwe
ruimtevoorstelling te vinden. Eerst tracht hij daartoe den vorm te analyseeren om na
afloop tot synthese over te gaan. Met afschaffing van het academisch perspectief
zien we hem daartoe op het platte vlak alle aangezichten van het af te beelden lichaam
ontrollen en neerslaan; dikwijls dienen kenmerkende doorsneden en projecties ter
verduidelijking: toch heeft deze algemeene beschrijving niets van het dor-rationeele
der Beschrijvende-Meetkunde-teekeningen, waarin later de Puristen zullen vervallen:
integendeel, het intuïtief-doorvoelde plastische begrip van het voorwerp blijft de
kern. Tijdelijk wordt de kleur opgeofferd of door neutrale tinten vervangen, terwijl
aan het geheimzinnigschijnende licht de taak is opgedragen de plan-afscheidingen
te verduidelijken. Zoo komt Picasso, nadat Braque in 1909 in de “Indépendants” het
voorbeeld heeft gegeven, met zijn eerste analytisch-kubistisch schilderij voor den
dag, waarin het alzijdig-afgeheelde voorwerp als een lijk onherkenbaar anatomisch
is ontleed.’
En zoo ontstonden dus de eerste dier duizenden werken, waarin de schilder méér
dan ‘uitzicht’ alleen op de dingen gaf, waarin hij ook ‘inzicht, doorzicht, rondzicht’
wilde geven - met dit onmiddellijk resultaat, dat de verbijsterde, zich als behekst
voelende toeschouwersdier-dagen, door het kris-kras door elkander schieten der
diametraal elkaar zoekende of ontwijkende flesschen, gitaren, huizen, bergen, en wat
dies meer zij, niet goed meer wisten of zij vóór of achter of aan weerskanten tegelijk
van het ‘onherkenbaar lijk’ der zoo geliefde natuur stonden. Een storm, een orkaan
van verontwaardiging brak los. Geen wonder! Men kon bij Cézanne nog een en ander
over 't hoofd zien en zekere dwaasheden verontschuldigen als zijnde de noodlottige
produkten van een ‘onmacht tot realiseering’ - was het niet Cézanne's eigen eeuwige
klacht? - Men kon den braven douanier Rousseau nog als een ongevaarlijken en eigen
zinnigen dilettant beschouwen - wat àl te simpel, niet waar? - Men kon Van Gogh
genadig, zonder moeite, voor krankzinnig verklaren - wàs hij dan soms ooit normaal
geweest? - Maar hier, hier gold het een schilder die reeds een zeker succes verworven
had; erger nog: hier gold het e e n h e e l e k u d d e begaafden! Een heele generatie
scheen als bezeten door een wetenschappelijke manie.
En het bleef er niet bij: men maakte het nog bonter enkele jaren later. Men scheen
niet tevreden op een dergelijke wijze den spot te drijven met Natuur en Kunst en de
Publieke Opinie, maar ging er toe over lucifersetiketten, kranten-reclames, stukjes
karton en linoleum en dergelijke
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LXXIII

P. PICASSO. STILLEVEN VOOR 'T VENSTER,

1919.
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LXXIV

P. PICASSO. LEZENDE VKOUW.

P. PICASSO. VROUW MET ROODIS JAPON,

1922 (FOTO PAUL ROZENBERG).
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P. PICASSO. MOEDER MET KIND OP HET STRAND (FOTO PAUL ROZENBERG).
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natuurlijke voorwerpen op 't doek te plakken, teneinde daarmede nog verrassender
resultaten te bereiken....
Is elke nieuwe waarheid niet als een vurige flambouw, waarvan de omstanders
veelal meer rook dan licht zien? Inderdaad: het behoeft ons niet te verwonderen, dat
Picasso om beurten voor genie en charlatan, voor mysticus en mystificateur, voor
een baanbreker en een diabolisch begaafd illusionist werd uitgemaakt. - Men houde
mij mijn conservatisme ten goede, maar ook ik voel g e e n n o o d z a a k voor deze
en soortgelijke grapjes. (Nog onlangs werd een Don Quichot, van kachelpijpen
vervaardigd, in Parijs ten toon gesteld.) Men moge dit willen goed praten, door te
zeggen dat Picasso's u i t v i n d e r s l u s t geprikkeld werd om met minderwaardige
en triviale middelen een plastischen indruk te verwekken, ik kan alleen daarop
antwoorden dat een d e r g e l i j k e ‘uitvinderslust’ al heel weinig tenslotte met kunst
heeft uit te staan.... men moge dan zulk eene prestatie uit wetenschappelijk-technisch
of algemeen-menschelijk oogpunt al dan niet aanvaarden en loven! Uit schilderkunstig
oogpunt is deze vervanging van de verf door reclame-kolommen en behangselpapier
alleen te verklaren en te verontschuldigen als reactie tegen het misbruik van de verf
door vele modernen, uit haat dus tegen het ‘verlekkerd zijn’ op de smijdigheid der
vette materie van bijv. een Dunoyer de Segonzac. Men kan Picasso dan ook geen
grooter beleediging aandoen dan hem ‘schilder’ te noemen.
Hoogst prijzenswaard is het daarentegen, dat Picasso nooit tot een decoratieve
vervlakking vervalt: ondanks alle excessen van het intellect blijft hij levend, bewogen,
zelfs geniaal. Zijne cubistische werken laten zich onmiddellijk onderscheiden van
die van Braque, Marcoussis, Herbin, Lurcat enzoovoorts, door een eigen accent:
zekere spontaneïteit, zekere vurigheid, zekere vibreering, waaraan soms de suggestie
van het tragische niet vreemd is.
Dan nadert echter een kentering: zijn ontwerpen voor het Russische ballet leiden
hem weer terug tot concreter terrein, en in teekeningen van Pierrots komt nu een
Ingres-achtig element opdoemen, doch scherper, markanter, intenser dan bij Ingres
het geval is. In 1922 voltrekt zich de overgang van het cubisme tot het academisme,
‘het tijdperk der z.g. Elefantiasis’.
Het meest opmerkelijke van deze neo-classieke werken is de overeenkomst met
vroeg academische werken en werken uit het tijdperk der ‘Epoque Rose’ - hoe treffend
is de overeenkomst, maar hoe treffend ook is het verschil! Want hoeveel ging niet
verloren aan het z i e l s i n n i g e , maar hoeveel werd niet gewonnen aan heldere
gedecideerdheid, hoeveel p o s i t i e v e r e n b e w u s t e r zijn de latere werken; hoe
voelen wij niet dat Picasso, machtig, zelfverzekerd nu, schept van uit een innerlijken
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rijkdom en weldadigen overvloed. Breed en ruim en groot verrijzen de weelderig
loome vrouwenfiguren, met de expressie van sublieme onverschilligheid, van
goddelijke kalmte, doordrenkt tot in elk detail van het zware, dat immer zoo on-zwaar
blijft. Zij zijn als een zucht en toch zoo solide, als een onzinnelijke droom van
zinnelijken wellust. Heeft deze metaphysicus de aarde willen verheerlijken in deze
massale en toch vloeiende verbeeldingen - in deze ademende monumenten van steen,
of zijn het versteende monumenten van vleesch en bloed? Het is of zijn geest, zoolang
ontvreemd aan de realiteiten van het zinneleven, thans onverzadigbaar is in de
hunkering naar steeds vollere vormen, totdat zelfs de vingers vergroeien tot dikke
vette paddepootjes.... maar hoe voornaam, hoe nobel-gestijld blijven dan toch die
‘uitdrukking- en figuurlooze Juno's’! En al moge Picasso niet allereerst een colorist
zijn - wie eens het hiernevens gereproduceerde werk (op pag. LXXIV) zag, vergeet
niet licht de ongelooflijke suggestiviteit van deze welhaast kleurlooze kleuren: grijs,
rose, groenig-grijs, voilà tout! Het heeft er den schijn van, dat Picasso deze grijze
uitgestrektheden op het doek borstelde zooals een kind een krabbertje ‘kleurt’: wie
doet het hem na?
Ook tijdens deze periode werd het voorbeeld van Picasso door een groot aantal
schilders gevolgd, zoodat men wederom van een nieuwe strooming spreken kan, het
Neo-Classicisme of Neo-Plasticisme, dat ook buiten Frankrijk zijn invloed deed
gelden, in ons land o.a. op zoowel Charley Toorop als Jan Sluijters. De geest van dit
Neo-Classicisme is verwant aan den geest van het Cubisme, vooral van het vroege
Cubisme. Vergelijkt men een neo-classiek werk van Picasso of Metzinger met een
werk van bijv. Corot of Degas, dan treft allereerst bij eerstgenoemden het geordende,
het constructief-epische, het meer collectivistisch en bovenpersoonlijk stijlbesef, in
één woord: h e t s t r e v e n n a a r d e a r c h i t e c t o n i s c h e s y n t h e s e . En het
verwondert dan ook niet te lezen in de ‘Bulletin de l'Effort Moderne’:
‘Il n'est pas trop osé d'avancer que l'époque actuelle marche graduellement vers
un art national ou populaire que toute la civilisation européenne acceptera, car
maintenant la lumière vient de l ' O c c i d e n t . A toutes les époques héroïques, l'art
était le fait de t o u t u n p e u p l e enthousiasmé, et non comme aux époques de
pharisianisme, celui d'une c l a s s e ivre de jouissance matérielle.’*).
Deze woorden, betrekking hebbend op het cubisme, zouden evenzeer, misschien
juister nog, op het Neo-Classicisme kunnen slaan. Echter, hoezeer ik zulk een kunst
zou toejuichen en hoe schoon ik dan ook vele uitingen van deze nieuwe richting vind
- ik meen mijn bezwaren en bedenkingen hier te moeten opperen. Wij doen nml.
goed te beseffen, dat

*) L.R.: ‘Cubisme et Tradition’ (Bulletin de l'Effort Moderne, Juli 1926).
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met dit loffelijk streven een zekere voorbarigheid gepaard gaat. Ik bedoel hiermede
dit: de meer los-lyrische kunst van een Matisse kan men zien als een geïsoleerde
geestesdaad - het accent valt op de persoonlijkheid. Hoogstens kan men zeggen, dat
deze kunstenaar weleens wat àl te bewust zijn intuïtieve ‘onbewustheid’ handhaaft.
Bij een architectonische kunst valt daarentegen het accent nooit op de persoonlijkheid.
Zij is, zij moet zijn, b o v e n h e t p e r s o o n l i j k e u i t ; dit ligt reeds in het woordje
architectonisch besloten. Zulk een kunst veronderstelt een gemeenschapsstijl, een
gemeenschapsleven. Deze ‘gemeenschap’ nu i s f e i t e l i j k n o g n i e t
aanwezig.
Men zal hier wellicht opmerken dat ook Cézanne reeds streefde naar het min of
meer boven-persoonlijke. Doch het uitte zich als een tasten in 't donker, als een
zoeken naar nieuwe waarden; en als zoodanig aanvaarden wij het geheel. Bij Picasso
is het geen z o e k e n : het is er.... en toch voelen wij, ergens diep in ons hart, dat ‘het’
er nog niet zijn kàn. Het heeft er den schijn van, dat Picasso - geboren a estheet en
egoïst - uit het individualisme, langs zuiver aesthetische lijnen zich evolueerend, tot
een meer boven-persoonlijk levensbesef kwam; ja zelfs, men kan zich sommige van
deze neo-classieke beelden moeilijk anders denken of aanvoelen, dan gedragen door
een rijp cultuurleven. Doch het fascineerende van Picasso is juist, dat hij overtuigt
en tevens argwaan wekt, dat in zijn werken schijn en echtheid zoo wonderbaarlijk
dooreengestrengeld zijn, dat men ze niet meer uiteenrafelen kan. Iets is er in mij, dat
mij altijd heeft gewaarschuwd tegen Picasso's architectonisch-monumentale werken.
Dit is geen weten, het is geen denken maar een voelen. Men kan deze dingen niet
bewijzen. Ik zou hier onmogelijk het woordje forceeren kunnen uitspreken. Evenmin
zou ik Picasso opportunist of illusionist willen noemen. Ik verwacht van den
in-dezen-zin ‘modernen’ kunstenaar geenszins, dat hij S.D.A.P.-er zal zijn of worden.
Er zijn wellicht andere, of vele wijzen om er te komen. Dit alleen weet ik zeker: men
komt er niet zonder een volstrekte overgave - en zulk eene overgave vindt ge niet
bij Picasso! - Door zijn ongelooflijke fijn-besnaardheid, door zijn ontvankelijke en
licht-ontvlambare genialiteit, wist hij zich instrument in handen van den hoogeren
Tijdgeest en was zoodoende een baanbreker voor komende geslachten. Met dit al
heeft Picasso den Tijdgeest slechts ten deele verstaan: hij heeft zijn tijd niet begrepen
zooals Van Gogh den zijnen begreep. Hij was geen baanbreker zooals Van Gogh dat
was. Zonder zijn ontdekking van het cubisme ook te willen onderschatten, doen wij
goed te realiseeren dat de nieuwe perspectieven, die Picasso voor ons geopend heeft,
meer van specialistisch-artistieke dan van algemeenmenschelijke waarde zijn; en dat
er immer iets tijdelijks aan deze ontdekkingen kleeft. Ik wil hiermede niet zeggen
dat Picasso geen werken van
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blijvende waarde geschapen heeft: hij deed en doet zulks zonder den minsten twijfel
- maar deze eeuwigheidswerken staan min of meer b u i t e n e n b o v e n de sfeer
van zijne ontdekkingen; zij zijn allerminst revolutionair in dieperen zin van het
woord; zij zijn niet de uit bloed en tranen geboren Produkten v a n e e n
levensdoorworsteling van onder af aan.
Dit zijn geen e t h i s c h e bespiegelingen - dit zijn óók zuiver aesthetische
overwegingen; want men kan geen kunst van leven scheiden, o kortzichtige
kunstzinnigen van dezen gespecialiseerden tijd! Ik erken gaarne Picasso's genialiteit,
ik ben bereid hem den geniaalsten van alle levende schilders te noemen (hoe klein,
bijna nuchter soms, wordt zelfs die veelzijdig-phantastische en in zijn verbluffende
inventieve begaafdheid wel aan verwante Hollandsche geest, Jan Toorop, bij dezen
Proteus vergeleken!) Máár - ik kan in Picasso g e e n r e p r e s e n t a t i e f
k u n s t e n a a r zien van onzen zoo tragischen tijd. (In Toorop is mèèr, vèèl meer,
dat representatief is!) Eer zie ik hem als een verdwaalde, nobele, egocentrische geest,
die over de eeuwen heen ziet, uitziet naar het groote Vreemde en Onbekende - in
den beginne met smartelijken weemoed, met gelaten hooghartigheid later. Om
wezenlijk representatief te zijn mis ik in Picasso te zeer het
verantwoordelijkheidsbesef tegenover het leven a l s t o t a l i t e i t b e s c h o u w d ;
m.a.w. zie ik hem te zeer als aestheet. En dit, tenslotte, geldt niet alleen van Picasso
of van de Cubistische en Neo-Plastische bewegingen, maar van de hedendaagsche
Fransche kunst als geheel beschouwd, en laten wij met een gerust geweten hier
bijvoegen: van de Europeesche kunst als geheel beschouwd.
Wanneer wij deze dingen overdenken, dan zijn wij geneigd in wanhoop ons af te
vragen: is Giotto dan een schim van het verleden, een onmogelijke droom, een
onbereikbaar ideaal? - Ik weet het niet, ik geloof het nog niet; ook al weet ik héél
zeker, dat wij veel te gemakkelijk redeneeren over een monumentale kunst alsof deze
aesthetisch maar voor het grijpen ligt en niet is ‘le fait de t o u t u n p e u p l e
enthousiasme.’ Maar ik meen wèl te mogen aannemen, dat die drie voortreffelijke
kunstenaars Severini, Herbin en Metzinger zich eenigszins anders verhouden
tegenover dit vraagstuk dan hun groote voorganger Picasso. Uit hun gedegen en
verzorgde schilderwerken spreekt meer een geest van dienende aanvaarding en
geduldiger toewijding, van bewuster zich-rekenschap-geven, welhaast van
conscientieuze berekening. Zij missen Picasso's onvoorzichtige, bijna
onverantwoordelijke durf en élan en spontaneïteit; zij missen de grillige verwendheid
van zijn intellect. Zij wonnen veel bij dit verlies: zij wonnen aan betrouwbaarheid,
zijn meer t e - g o e d e r - t r o u w . Doordat zij ‘redelijker’ zijn, doet het gevaar der
aesthetische intellectualiteit zich niet gevoelen als een vaag dreigement - ik zou eerder
geneigd zijn te zeggen,
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dat het tot uiterste consequenties begrepen, aanvaard en onder oogen gezien is. Het
monumentaal levensbesef openbaart zich niet als een verinnerlijkt en verhevigd
zielsmoment, het is meer geworden tot een langzaam en moeizaam veroverd geestelijk
b e z i t - het werd, naar het mij voorkomt, meer v e r o v e r d o p het leven.
Veelzeggend ook dunkt het mij, dat bijv. Metzinger met een stugge vasthoudendheid
voortgaat op den ingeslagen weg der monumentale verstilling, terwijl Picasso reeds
sedert het ‘tijdperk der Elefantiasis’ meerdere omzwenkingen doormaakte en
tegelijkertijd in zijn verbijsterend veelzijdige productiviteit er plotseling weet uit te
gooien: een Rembrandtesk-naturalistisch schetsontwerp, - een klassieke teekening
in één ononderbroken en haast spelenderwijze op het papier geworpen lijn van een
pen, - een feilloos-vaststellend objectief portret, streng en schoon, - een zuiver
cubistische abstractie met de onmisbare letters ‘Journal’, die in het begin der 20ste
eeuw wel een zèèr magischen, om niet te zeggen spiritistischen klank verkregen
hebben voor den uitverkoren kring van ingewijden, - en tusschen dat alles door nog
bijv. een driftig geschilderd vizioen van een wit ros, vurig en fel!. (‘Wat ik waarneem,
druk ik somtijds op verschillende manieren uit.’)
Een en ander zal het begrijpelijk maken, dat ik Picasso een weinig betrouwbaar
leidsman acht in deze zoo verraderlijke tijden. Vandaar dan ook, dat ik het feit niet
betreur, dat hij zich reeds geruimen tijd nu vrijwel terugtrok uit het publieke leven
der boulevards en dat de Fransche jongeren, mede beïnvloed door de weliswaar niet
zeer prijzenswaardige naoorlogsche chauvinistische stroomingen van den tijd, meer
en meer hun Spaanschen heros afzwoeren en verwisselden voor den nationalen André
Derain, dien men intusschen niet voor een jongere figuur moet aanzien, daar deze
geheimzinnige en teruggetrokken persoonlijkheid een jaar ouder is dan de vroegrijpe
Pablo Picasso.
Alvorens over te gaan tot een bespreking der overige Doctrinairen, kan ik niet
nalaten hier aan te halen deze typeerende en veelzeggende beschrijving van Picasso's
atelier.... ‘of beter gezegd zijn laboratorium vol mysterieuze flesschen, ijzerplaten,
staaldraad en kartonschablonen. Op den grond een helsche wanorde van
correspondentie, couranten, blocnotes, teekenkartons, waaruit enkele negergodheden
hun onthutste koppen uitsteken.*). Aan den muur: materiaalstalen, kleurspectra,
voorbeelden van verschillende horizontale en verticale arceeringen en eenige van de
laatste werken: het klassiek-serene portret van zijn vrouw en zijn alleraardigst kind
met rood poney-haar, in geel-en-blauwen domino tegen den groenpluche fauteuil en
met iets van het schoone oogen-droomen, dat Velasquez in zijn infantes wist te
ontdekken.’†).
(Wordt vervolgd).

*) “Inplaats vaa de lang-geraadpleegde negergoden, bemint de schilder thans eerder de onschuld
der kapperbustes.”
†) ‘Pablo Picasso door W.F.A. Roëll,’ (Elsevier'a Maandschrift, 1925).
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Een nacht,
door Jan R.Th. Campert.
Een nacht - en als een machteloos gebaar
ergens de wereld, tusschen de wanden
aarzelt het licht langs smalle handen,
over het kruiven van het blonde haar.
Geschoord aan mijn schouder en aan mijn arm
een gelaat bleek en nauwlijks-bewogen,
daarin het stralend geheim der oogen,
de verrukking der mond zoo zacht en warm,
èn de stilte, en het èven opslaan
der wimpers, een glimlach, en het trage
wenden der hals, waarom ten eeuw'gen dage
zielen blindelings zullen ondergaan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

331

Avondrood
door Elisabeth Zernike
Negende hoofdstuk.
ALS Ina was wakker geworden en langzaam haar oogen opende in den valen, steeds
nachtelijker ochtend, dan voelde ze vaak hoe haar denken zocht naar iets, - ze wist
niet wat - iets dat ze nog vatten en doorgronden moest. Dan kwam daar wel meest
de herinnering aan een nabij verleden, die haar afleidde of lichtelijk verwarde, en
geluiden die aan den nieuwen dag behoorden, trokken haar mee in den gewenden
stroom der dingen. Ze hoorde Amy door het huis gaan, zacht en bijna onophoudelijk
heen en weer; er was dat eerste morgenuur veel te doen. Een open vuur aanleggen
op Lilly's kamer, de huiskamer vluchtig aan kant maken, het ontbijt klaarzetten, en
dan, op een groot blad, Lilly bedienen. Want dit tweede jaar van haar studie - ze was
nu 19 - had ze Ina gevraagd den dag alleen te mogen beginnen. Ze zei: Dit leek haar
zoo goed, het werk overzien, niet worden afgeleid, de verantwoordelijkheid voelen
en de haar toevloeiende kracht, die ze zoo noodig zou hebben.
Ina begreep het niet geheel, maar had geen oogenblik geaarzeld met haar
toestemming. Natuurlijk, als Lilly dit wilde en noodig oordeelde! Zijzelf had aan
een Engelsch ontbijt nooit kunnen wennen, en nu ze sinds dien herfst alleen aan tafel
ging, was ze heel sober geworden. Ook gebeurde het wel, dat ze Amy stilletjes hielp,
even op de melk lette, die koken moest, of de eieren voor Lilly bakte. Of ze vroeg
Amy een oogenblik bij haar te komen zitten, schonk het meisje zelf een kop thee in.
Maar Amy waardeerde dit niet, dorst ook nauwelijks een stoel te nemen; ze wilde
liever zorgend rondgaan, had een dwepende vereering voor Miss Lilly opgevat.
Gewoonlijk moest Ina het eerst weg; ze klopte dan aan Lilly's deur, opende die
halverwegen en groette. Dit probeerde ze zoo opgewekt mogelijk te doen. Op straat
gekomen, vroeg ze zich dan meest nog eens af, hoe ze Lilly had aangetroffen. Het
was haast altijd aan de schrijftafel, een blad papier voor zich, een pen in haar hand.
Rechts van haar stond een laag tafeltje met het ontbijt. Lilly was niet heelemaal
gekleed, ze scheen haar japon op het laatst aan te trekken, wanneer ook al haar mantel
klaar lag. De kimono's die ze droeg, vond Ina wat te ouwelijk, of misschien ook
alleen te rijp voor haar leeftijd. Maar natuurlijk had Lilly kleedgeld, en was ze in die
bijkomstigheden haar eigen baas. Wat het kind 's morgens altijd te schrijven had,
wist Ina niet, maar ze stond
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ook immers geheel buiten Lilly's studie. In 't begin had ze wel gedacht, zich eenigszins
op de hoogte te stellen, b.v. Lilly's dictaten te lezen, of eens een enkel boek in te
zien, maar tot nog toe was daar niet van gekomen. Haar vrije tijd was zoo beperkt,
en dan begreep ze wel dat Lilly buiten de college-uren eerder behoefte had aan het
hooren van heel andere dingen. Het meisje werkte hard, 's avonds op haar kamer, en
in het theeuur ook. Ina haastte zich niet altijd meer, als ze haar werk verliet; ze liep
soms langzaam naar huis, daar deed ze wel een uur over. Een enkele maal voelde ze
zich kooplustig; dan boden haast alle winkels iets, dat ze aan Lilly zou willen geven:
mooie schoentjes, een tennisracket, een Perzisch tapijtje, een theeservies. Maar ze
bedwong zich, ze wist, intuïtief, dat Lilly al die dingen niet begeerde, doordat ze er
geen aandacht voor had. Koop haar niet om met je geschenkjes, zei Ina zichzelf,
ontruk haar niet aan deze sfeer van studie, en aan het voelen groeien van het eigen
ik.
's Zondags kon het gebeuren, dat Lilly den heelen dag in de huiskamer bleef. 's
Morgens was er iets looms in haar houding, het leek wel of ze niets verlangde te
doen. Ze nam een krant op, maar liet die, ongelezen, weer in haar schoot rusten. Ze
kon naar allerlei kleine, huishoudelijke dingen vragen, met een vreemde gretigheid,
- maar als Ina ging antwoorden, dan luisterde ze al niet meer.
- Meiske, ik geloof dat je moe bent.
Ze beaamde dit, en dan deden ze beiden hun best, niet aan de rusteloosheid van
haar geest te denken. Ina omringde haar met kleine zorgjes, voelde lust het kind op
haar schoot te nemen en te dodeinen. Maar ze had dat vroeger ook nooit gedaan, ze
trouwde Jack toen Lilly zes jaar was, een groot, gezond kind, dat zich zelden in
moeders armen vangen liet.
Eens trof haar een zoo starende, doffe blik uit Lilly's oogen, dat ze plotseling
vroeg: Er is toch niet iets dat je hindert?
Het meisje keek op, glimlachte even. - O neen, moeder.
- Zou je het me zeggen, kind, als je - als je verdriet hadt?
- Och, verdriet, dat kan ik me niet goed voorstellen. En zou het dan helpen, als je
het iemand zei?
- Laten we het dan noemen: moeilijkheden.
Lilly zweeg een oogenblik. Haar gezicht had een bijna wezenlooze uitdrukking,
die Ina beangstigde, zoodat ze niet verder vragen dorst. Ze herhaalde alleen:
moeilijkheden.
- O, zei Lilly, die heb ik nou heusch heelemaal niet. - Dat wil zeggen: mijn vak is
moeilijk, ik had wel gedacht dat het Recht eenvoudiger was.
Ina glimlachte. Heel even voelde ze, dat ze om den tuin werd geleid, maar
onmiddellijk daarop vergat ze het weer. Ze zag Lilly tegenover zich, rustig en normaal.
Misschien was haar gezichtje iets smaller geworden, sinds ze studeerde, maar dat
kon ook in haar natuurlijken groei
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liggen, ze hoefde niet juist een jonge vrouw te worden met appel-wangen.
's Zondags, dan was het Ina wel eens, alsof het kind haar bescherming zocht. Ze
stelde haar iets voor: een wandeling, ergens theedrinken, een tentoonstelling gaan
zien. Maar met eenige heftigheid zei Lilly, dat ze het liefst thuis wou blijven. Ze ging
niet naar haar kamer om te studeeren, maar de boeken en tijdschriften van haar
moeder interesseerden haar al gauw niet meer. - Eens stelde Ina lachend voor, haar
wat Nederlandsch te leeren. Lilly antwoordde: Hè ja, dat zouden we misschien kunnen
doen, vroeg toen waarom haar vader het nooit geleerd had, en of het heel moeilijk
was. Ina's hart bonsde; ze wist plotseling hoe ze beginnen zou; ze zag zich met Lilly
bezig, telkens weer, zij samen gebogen over een eenvoudig Hollandsch boek, een
prentenboek misschien, en dan later de schoolserie van haar vader. Die had ze na
zijn dood in haar koffer gepakt, zorgvuldig, en met de bedoeling alle deeltjes nog
eens in te zien.
- Wanneer is de eerste les? vroeg ze, nu meteen? O, ik zou willen, dat je ineens
iets ervan kende, en dat zeggen kon, een paar woorden....
- Ik weet niet, zei Lilly, op 't oogenblik heb ik toch geen zin; ik zou liever een jurk
willen naaien.
Ina voelde haar oogen vochtig worden. Waarom ook had ze dit plotseling zoo
graag gewild? En juist Lilly haar taal leeren, terwijl ze er Jack nooit over gesproken
had? O, Jack, dacht ze, dien moest ik aanvaarden zooals hij was, en wat zijn we een
goede vrienden geweest, vooral in 't laatst van zijn leven. Dat ging bijna zonder
woord of klanken, zoo stil en zeker.
- Toe moes, zei Lilly, heeft u nog stof in huis? en helpt u me dan een beetje?
Nu gingen ze dus samen aan het werk. Ina teekende het patroon en Lilly knipte.Ik zal wel rijgen, zei ze, want u kunt beter machine naaien, en passen doe ik, als de
jurk heelemaal af is.
- En wie zal hem afmaken, als jouw eerste élan voorbij is gegaan?
- De kaboutertjes, die vroeger den Kerstboom versierden, - en - en altijd nog
zooveel voor me doen.
- Och, kindje.
- Misschien zouden ze nog méér willen, ze zijn er gek genoeg voor, maar....
- Maar Lilly wordt groot.
Ze lachten en voelden zich beiden beklemd. Ina, omdat er toch eenige
geprikkeldheid in haar bleef, om Lilly's kinderlijk egoïsme, Lilly, omdat ze intuitief
wist: Moeder gelooft me niet heelemaal meer.
Zoo ging die winter om, voor Ina zonder veel vreugd, en met een telkens
weerkeerende hapering op de Zondagen.
Maar op een morgen in April - een witte wolk dreef langzaam door het blauw van
den hemel - toen kwam Lilly aan het ontbijt, zeggend:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

334
zie zoo, nu heb ik eens geen enkel college meer na te zien. Moes, schenkt uzelf mij
een kop thee in?
Ina keek haar aan. Lilly zag er wat moe uit, maar rustig, en opgewekt.
- Graag kindje, blijf je dan hier? - Het was haar plotseling alsof die laatste woorden
een diepere beteekenis hadden, en ze moest zich afdraaien, om haar ontroering te
verbergen.
Lilly schoof haar stoel aan de tafel. - Vanmorgen wel, even. Ik heb pas om twaalf
uur college, en ik zou zin hebben den heelen dag te spijbelen, met u. De zon schijnt,
het wordt weer zomer.
Ina keek naar buiten. - Ja, nu zal ik weer dikwijls aan onzen rozenhof denken; ik
zou zoo ineens op den trein willen gaan zitten naar ons dorp.
- Ja, zei Lilly.
- Je hebt dus wel eens een morgen vrij. Zou het beter zijn als ik - ze tuurde op haar
handen, terwijl ze thee schonk - als ik ontslag nam? Ze wachtte weer even, maar
Lilly antwoordde niet.
- Het is natuurlijk niet de eerste maal dat dit bij me opkomt. Als ik 's middags thuis
was, zou je misschien ook even bij me zitten, en me wat vertellen. Nu zijn we zoo
los van elkaar; ik ben natuurlijk niets van je, dat weet ik.
- Ik heb u altijd moeder genoemd.
- Ja, ja, en je bent lief voor me geweest. Zal ik weggaan uit de zaak? Het geld
hebben we niet noodig en - het werk valt me soms zwaar.
- Och, zei het meisje nadenkend, u zoudt dan hopen dat ik veel thuis Was, en dat
ben ik niet, en het zou hard lijken, als ik naar mijn eigen kamer ging.
- Dat doe je nu toch ook, 's avonds. Het klonk heel licht verwijtend, en toch herriep
Ina die woorden niet.
Lilly bloosde. - Ja, ik heb dat dikwijls moeten doen, de studie is me niet
meegevallen.
- Als je wat anders wilt....
Met een glimlachje zei Lilly: Wat bent u haastig, met al uw veranderingen. Meestal
zeurt het leven maar zoowat door, hè?
- Toen ik jong was, geloofde ik dat niet. Maar het lijkt wel, of er tegenwoordig
geen jeugd meer is, in sommige opzichten. Jullie bent allemaal wijs.
Na dien morgen spraken ze elkaar wat meer. Een enkele maal gingen ze wandelen
voor het avondeten; ze Hepen gearmd, en zonder eenigen spoed. In de tuintjes der
buitenwijken bloeide het vroege voorjaarsgewas: sleutelbloemen en ribes; een enkele
magnolia had groot-zwellende knoppen. Ze keken met kleine blikken naar dit alles,
voelden den luwen adem van den wind, wisten den hemel hoog en teer blauw,
ontroerden, heel in 't
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verborgen, door een plotselingen vogelroep. Ina kon soms de gedachte niet weren,
als ging ze naast een jonge vrouw, die hersteld was uit een zware ziekte. Ze zag in
Lilly een bijna bevende vermoeidheid, maar daar bovenuit vleugde een nieuwe kracht;
haar gezicht was bleek, in haar oogen blonk de rust van een geloof. - Ze heeft zich
wat overspannen, dacht Ina, maar nu weet ze weer, dat ze de studie aan durft.
Eenmaal gebeurde het zelfs, dat Lilly haar moeder bij de zaak opwachtte. Het gaf
Ina een schok, het kind daar te zien. De coupeuses en naaistertjes had ze voor zich
weg laten gaan, had hen zonder veel afkeuring, een enkele zelfs met welgevallen,
bekeken. Maar toen herkende ze Lilly, staand voor een van de groote spiegelruiten.
Haar gezicht, haar glimlach hadden iets ontroerends. 't Was of ze zeggen wilde:
Vreemd, dat ik hier sta, maar u bent werkelijk uit die deur gekomen, en heeft me
dadelijk gezien, en o, u houdt van me. - En Ina voelde op dat oogenblik haar liefde
voor het kind diep, en bijna hevig.
- Waarom ben je hier? vroeg ze, zullen we samen een jurk voor je koopen?
Lilly schudde haar hoofd. - Neen, we gaan samen naar huis. - Maar toen ze een
klein eindje gegaan waren, keek ze om zich heen. Wat zullen we eigenlijk doen? de
gewone bus nemen, of een heel anderen kant oprijden, naar het Park, bijvoorbeeld?
- Wat je maar wilt, lieveling.
- Zouden we buiten kunnen theedrinken? Neen, eigenlijk is het guur vandaag.
Plotseling zei ze: Ik was bang, dat u met mijnheer James zoudt mee gaan.
- Ik? dat gebeurt toch hoogst zelden.
- Nou ja, maar juist dit keer.
- Is er dan iets bijzonders?
Lilly lachte. - Nou, of, uw dochter is u komen afhalen.
Ze grepen elkaars arm. - Met een taxi naar huis? stelde Ina voor.
- Hm, ik weet niet, misschien is het het beste.
- Nou meid, de beslissing valt jou zwaar.
Nu reden ze door de overvolle straten; Lilly zat rechtop en keurde de handigheid
van hun bestuurder; daarbij praatte ze haast onophoudelijk en als ging het buiten
haar gedachten om.
Ina luisterde niet; ze hield haar oogen half dicht, zag aldoor weer dien vreemden
glimlach van Lilly, toen ze elkaar herkenden. Ze dacht: Misschien is het kind van
iemand gaan houden, en denkt daardoor wat meer aan mij, geeft mij iets van haar
overvloed. Ze zou dit niet met woorden aanroeren, sprak Jack ooit over zijn liefde?
Op 't allerlaatst; ja, en toen nog zoo verbeten.
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Ze kwamen thuis. - Wat hebben we vandaag bij de thee, Amy? Breng alles in de
zitkamer, wil je?
Lilly vroeg verlof op den divan te gaan liggen; ze schikte de kussens met kleine,
vlugge gebaren. - Weet u nog, dat u het vroeger verboodt?
- Toen je een schoolmeisje was, ja, maar nu zie ik dat je moe bent.
- O, niet zoo heel erg. Ze zuchtte. - Zie zoo, het is pas half zeven, vroeg, hè?
- Een zee van tijd, hoe zullen we die gebruiken?
- U heeft een boek, zei Lilly, daar was u gisteren als een backfisch in verdiept.
Het klonk Ina afwerend; ze verroerde zich niet. - Er zijn boeken, zei ze, die je
gretig leest, en toch aldoor met de gedachte: neen, ik wil niet verder, ik zal het dicht
slaan en wegleggen.
- En? toch lees je voort?
- Ik ben bang van wel. Zoo gaat het ook met sommige episoden uit je leven, dacht
ze, ze sleuren je mee. Nu zocht ze naar woorden om dit zoo goed mogelijk, en toch
met een zekere onaandoenlijkheid te zeggen. Maar ze zweeg. Wat wist ze van Lilly?
en waarom die wijze lesjes, als een pil toegediend?
Amy kwam met het theeblad,
- Ah, gelei-koekjes, we zullen smullen, zeg.
Lilly richtte zich wat op in de kussens.
Na dien dag gebeurde het vaak dat Ina om zes uur een taxi nam, maar het leek haar
dat Lilly zich meer en meer schuil hield. Ze zat alleen tot aan den maaltijd; soms, op
de klok kijkend, dacht ze aan Lilly's stem: Zie zoo, het is nog vroeg, hè? en ze zag
het versmalde gezichtje, met de groote, donkere oogen, die blonken.
Het voorjaar was mild en overvloedig; Ina onderging het als een troost voor
ongekend leed. Ze hield het meest van den wind, die in 't voorbijgaan haar streelde,
haar en de duizenden andere menschen, onbewust en ten volle. Een enkele maal liep
ze den langen weg naar huis, wilde aan niets denken. Wel was het dan toch, als
wachtte Lilly op haar, maar bij iederen stap wist ze: ik kom, ik zal bij je zijn, ik help
je als het moet.
Er kwam een avond dat Ina bleef wachten op haar dochtertje, dat uitgegaan was,
zonder te zeggen waarheen. Het liep naar middernacht. Ze zat aan de tafel en breide,
zonder ophouden pen na pen. Haar onrust wilde ze bedwingen door een uiterlijke
kalmte, de kleine gebaren bij haar werk waren zoo gesloten mogelijk, en haar voeten
hield ze stil over elkaar geslagen. Ze zag zichzelf in den tuin, dien avond toen Jack
met de auto terugkwam, en ze bang was dat iemand de poort zou hebben gesloten.
Toen kon ze niet stil zitten - en nu? nu zou ze het misschien
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nog korten tijd kunnen. 't Was of ze praatte met Jack. Heb ik haar teveel vrijheid
gegeven? maar ze komt natuurlijk thuis, waar zou ze anders heen gaan? Ikzelf ben
eens gevlucht, maar niet in den avond, en - ik wist toen niet meer dat ik een huis had.
Maar Lilly was veilig, juist hier. Als ik haar een geheim had ontfutseld, dan zou mijn
blik haar ondragelijk hebben kunnen worden; om haar bij me te houden, heb ik niets
gevraagd.
Ze stond op, trad voor het raam, achter de gesloten gordijnen. De nacht was donker
en stil. Hier en daar was nog een verlicht venster, dat een schijnsel wierp in de kleine
tuinen. Een spar stond roerloos, aan zijn top even wat kleur toonend door een
lichtschamp, vaal groen en bruin.
Toen ze voetstappen hoorde, keerde ze zich haastig om. Lilly kwam binnen met
hoed en mantel. Ze zag eruit als een kind, dat iets vreeselijks heeft gehoord of gezien,
maar het gelukte haar nog, zich te beheerschen. In dat oogenblik hoopte Ina vurig,
dat Lilly schreien zou, - en spreken.
Ze ging haar tegemoet. - Je bent laat, is er iets bijzonders gebeurd?
Lilly deed haar mantel uit, gaf dien onwillekeurig aan Ina over.
- Och nee, ik heb nog wat loopen denken; weet u.... Haar stem trilde en brak af.
- Vertel eens! Nu vatte ze het kind bij de schouders. Lilly!
- Ja, ja, ziet u, er is iets, dat ik graag zou willen. Ze boog haar hoofd, en snikte
tegen Ina aan.
Die hield haar omvat, sprak niet dadelijk. Maar ze wilde ook woorden, eindelijk,
en het snikken mocht niet al te hevig worden.
- Ja, kindje, ja, stil maar, ik geloof dat ik het raden kan. Je wilt weg, maar
waarheen? kan je niet het gevoel meer hebben, dat je hier veilig bent? juist h i e r ?
Het eigen inzicht ontroerde haar, en tegelijkertijd kwam ze ertegen in opstand.
Waarom moest Lilly weg? kon er een reden zijn?
- Ik heb het je toch niet moeilijk gemaakt, wel? ik heb niets gevraagd?
Lilly schudde haar hoofd, bedwong zich heftig, maar tusschen haar gesloten oogen
drongen nog de tranen door. Haar gezicht was bleek en vochtig, met enkele fel-roode
plekken.
- Laat me, zei ze, ik wil zoo graag weg, naar Amerika - daar woont oom Herbert
- en ik kan er verder studeeren zoo goed als hier. Vind het maar niet zoo vreeselijk,
ik kan niet anders.
Ina voerde haar mee naar den divan. Ze voelde zich bevrijd, ze begreep het niet bijna zou ze kunnen glimlachen - de grootste spanning was gebroken.
- Lieve meiske, naar Amerika! zoo ver weg, - maar we zullen erover praten. Nu
moet je je best doen, niet te huilen. Naar Amerika, kan het niet anders? is dit de
eenige uitkomst?
Lilly knikte, begon plotseling voor zich uit te staren. - Ja, ja, ver weg, en een ander
land, hij heeft me bedrogen. Eerst was het aldoor
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onzeker, van September af, tot in Maart, April. Ik zag hem weinig, 's morgens even,
en dan gaven we elkaar een brief; ik schreef voor het ontbijt, weet u nog? iederen
morgen. 's Avonds kon ik het niet; ik was er wel aldoor mee bezig, maar den werd
het zoo lang en - onbeheerscht. Hij schreef mij vellen vol; dat maakte me zoo ellendig,
het altijd weer te moeten lezen; en toch kon ik er niet meer buiten, 't was of ik vergif
innam, en eraan verslaafde.
Ze hield op, sloot even haar starende oogen.
Rustig zei Ina: En toen, kindje?
- Toen beloofde hij me, dat hij scheiden zou, hij had het middel gevonden. De
eerste stappen zou hij dadelijk doen, maar hij deed ze niet. Ze perste krampachtig
een zakdoekje tusschen haar handen.
- Hij kan niet, denk ik.
- Omdat hij niet durft, de Held! Haar hooge, overspannen stem brak, en ze begon
te hoesten.
- Stil, kindje, maak jezelf niet ziek.
Ze lette niet op die woorden, maar haalde diep adem. - Hij kruipt terug naar zijn
wettige vrouw, op handen en voeten kruipt hij; hij smeekt haar om vergeving, prachtig.
Waarschijnlijk vergeeft ze hem nooit, in haar hart, maar ze zegt van wel, en daardoor
is hij in haar macht. - Nou ja, wat kan het mij schelen? ik ken hem nu.
- Maar hij heeft niet anders gekund, Lilly.
- Nee, natuurlijk, best hoor, hij heeft niet anders gekund.
- En dus, waarom moet je dan weggaan? en zoover?
- Omdat ik hem haat, omdat ik alles hier haat, de gewone wegen, en alle plekken
waar ik met hem geweest ben. Alle straatsteenen weten het, en hier in huis, - ik dacht
me met hem. - Haar stem veranderde, werd zachter en bijna smeekend. - U bent ook
eens gevlucht, u vondt het ook niet mogelijk meer om te blijven.
De oudere vrouw liet Lilly los, haar mondhoeken trokken naar omlaag.
- Dat was zoo anders, zei ze. Een oogenblik drukte ze haar gezicht in haar handen,
voelde haar oogen vochtig worden. De woorden flitsten door haar heen: Is iedere
vlucht dan hetzelfde? uit een goed of uit een kwaad huis? altijd evenzeer
gerechtvaardigd, en even absurd?
Nu leken de rollen omgekeerd. Lilly legde een hand op haar arm. - Moeder, we
moeten rustig overleggen.
Er werd besloten: Lilly ging naar Amerika, en Ina zou haar wegbrengen. Alleen de
reis met haar meemaken, en dan nog even blijven, zien hoe de ander daar wonen
zou. Dit weinige had Ina voor zichzelf bedongen. Ze nam ontslag bij James, kon niet
eerder dan 1 Juli weg.
Al gauw merkte ze, dat het Lilly zwaar viel, den tijd af te wachten.
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Het kind was als een dier in zijn kooi: geprikkeld, getergd, en steeds bedacht op
losbreken. Op haar aandringen had Ina een uitvoerig telegram naar Amerika gestuurd;
nu wachtten ze het antwoord per brief. Dat kon een dag of tien duren. Herbert, Jack's
eenige broer, was voogd over Lilly. Als hij het goed vond dat Lilly overkwam, haar
studie daar voortzette, dan bleef er hun nog een week of wat om zich reisvaardig te
maken. - Heusch, kindje, zei Ina, het gaat alles zoo snel mogelijk, maar heelemaal
ondoordacht mogen we het niet doen.
- Misschien telegrafeert oom Herbert terug, en dan kan ik gaan, onmiddellijk.
- Je vergeet dat ik mee zou gaan, en i k kan niet meer vluchten, ik moet fatsoenlijk
mijn tijd uitdienen bij James.
Lilly beet op haar lippen; ze hield met moeite de woorden in: U heeft niet het recht,
mijn vlucht tegen te houden. - Ze begreep wel dat ze veel had verloren door haar
biecht, dat ze daarna niet vrij meer was, maar ze hield van Ina, al kende ze die ook
onvolledig. Het drong zelfs tot haar door dat haar moeder heel eenzaam zou blijven.
Ze vroeg eens: Wat gaat u doen, als u terug bent?
Ina haalde haar schouders op. - Och, daar weet ik niets van, ik wil van allerlei,
sinds jaren, reizen bijvoorbeeld, of misschien naar Holland terug gaan.
- In Holland heeft u alleen tante Margaret.
- Ja, en hier? Ze zweeg, een beetje beschaamd, ze had Lilly niets willen verwijten.
Het kind zat den heelen dag thuis, was er haast niet toe te bewegen uit te gaan. De
jonge zomer straalde, zelfs in de groote, grauwe stad die Londen is. De hemel was
wijd en open, er lag zon op de huizen, de zoele wind ging rond, uit ieder plekje aarde,
waarop geen steenera lagen, sproot iets groens. Lilly sloot zich op, en wachtte.
Na negen dagen kwam de brief van oom Herbert. Hij schreef verheugd te zijn, dat
hij de dochter en de weduwe van zijn broer zou zien en leeren kennen. Ze moesten
maar gauw komen; voorloopig konden ze bij hem logeeren. Hij woonde niet ver van
een kleine universiteits-stad, sinds twintig jaar opgebouwd, zooals de Amerikanen
dat doen: een soort modelplaats. De wetenschap nam daar geen zoo hooge vlucht als
in Londen, maar Lilly zou er misschien nog wel iets kunnen leeren. De natuur was
mooi, en het klimaat heel gunstig. Menschen waren er nog niet zoo dicht gepoot als
in Engeland, materieel had een ieder het er goed. Hijzelf verlangde vaak naar ‘good,
old England’, maar zie, een ander zocht weer deze nieuwe streken op, waar het leven
eenvoudiger was, minder gecompliceerd, en in sommige opzichten minder rijk. Ze
zouden hem zeker veel van Londen vertellen, en van den goeden Jack, die gestorven
was.
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Lilly las niet anders dan de toestemming van haar voogd, Ina werd ontroerd door het
heimwee van dezen man, dat voor haar zoo duidelijk doorschemerde. Ze zag ook de
rechthoekige regelmaat, het harde en stemmingslooze van zoo'n jonge stad. Daar
zou Lilly haar dagen doorbrengen, haar oogen zouden eraan wennen, maar misschien
was het niet voor lang.
Nu het bericht gekomen was, leefde Lilly op. Ze moest een pas aanvragen,
informeeren naar de booten, een plaats bespreken. Ook bracht ze haar koffers te
voorschijn, maakte een lijst van alles wat ze pakken moest. 't Was of ze den heelen
dag bij zichzelf herhaalde: Ik ga weg, ik ga nu heel gauw, ik ga bijna weg. Hoewel
haar gedachten over heel veel dingen moesten gaan, had haar gezicht maar één
uitdrukking: die van een schrijnend verlangen.
Ina sloeg het kind gade; ook zij zorgde voor een pas, en maakte wat geld los. Maar
onderwijl had ze soms het gevoel, alsof zij niet mee zou gaan.
Op een avond stond ze bij haar geopende linnenkast. Lilly kwam binnen; ze had
eenige papieren in haar hand, passage-lijsten.
- Hoor eens, moeder, ik zou nu zoo graag willen beslissen.
Ina schrok, deed nog een stap vooruit tusschen de wijd-staande kastdeuren, als
om zich te verbergen. - Ja, zei ze, wat dan?
- De boot natuurlijk, we moeten toch bespreken.
- Zeker, kindje.
- Mijn pas komt overmorgen; er is dan een boot, die den nacht daarop afvaart.
- Jouw pas alleen?
Lilly antwoordde niet.
Ze keerde zich om, was plotseling bereid het kind ook dit toe te staan; dit, het was
wel het laatste. Ze keek Lilly nog niet aan.
- Zeg het dan, ik kan er wel tegen. - Heel even lachte ze schamper, maar ze
beheerschte zich snel.
- Moeder! - Dat eene woord, het klonk zoo wanhopig bedroefd en hulpeloos. Ze
waren in elkaars armen.
- Ik wil u geen verdriet doen, maar ik neem de herinnering mee, als ú meegaat; ik
wil heelemaal opnieuw beginnen, onder andere menschen.
- Ja, ja, kindje, het is goed.
- Toen u vluchtte, was er toch ook geen andere vrouw, die u meenam.
- Neen, die was er niet. (Ze dacht: helaas, helaas niet).
- En u kunt me toch vertrouwen, het zal juist veel beter gaan, als ik alleen ben.
- Ja, misschien wel.
- En dan, na een paar jaar, komt u over, dan is alles weer anders.
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- Ja, ja.
- Ik zal u altijd schrijven, ik houd zooveel van u. Ze snikte, - maar Ina's oogen
bleven star en droog.
Drie dagen later voer er een boot af naar Amerika; onder de passagiers was miss
Lilly Holwood.

Tiende hoofdstuk.
Ze moest haar tijd bij James uitdienen. Lilly had ze op de boot gebracht in den avond
- ze hoefde er niets voor te verzuimen, en Amy was de eenige die wist. Toen ze naar
huis terug reed, dacht ze over haar dood. Ze was temidden van menschen, maar
niemand lette op haar, alleen als ze nu plotseling stierf, dan zouden ze even opkijken,
en over haar praten. - Een vrouw die heel eenzaam was, die niemand meer had....
niemand. - Maar ze wist nog, na eenigen tijd, dat dit zelfmeelij haar verzwakte, en
dat ze er te oud en te verstandig voor was geworden. Een vrouw van vijf en veertig
jaar! Honderde meisjes waren er in een stad als deze, arme, bedrogen kinderen, die
zichzelf op een wit doodsbed zagen, mooi en onschuldig, en vooral ontroerend, zoo
dat ze zelf erom schreiden. En dan langzaam, door die tranen, zouden ze genezen. Maar dit was niet meer voor haar.
Ze was verwonderd, Amy thuis te vinden. - Maar kind, je hebt je vrijen avond!
- Ja mevrouw, ik wilde liever niet uit.
- Het is mooi weer, zomer. - Ze hoorde dat haar stem scherp klonk.
- Ja mevrouw.
- En-ne, juffrouw Lilly had een aardige hut, - die dingen zijn klein, maar.... Nu
wist ze plotseling geen enkel woord meer om te zeggen, en ze keek Amy star en
hulpeloos aan. Dan vloeide, als met een warme scheut, alle bedwongen zelfbeklag
in haar terug. - En ik, - en ik, stamelde ze, ik wilde dat ik dood was.
Het meisje omvatte haar, klopte haar zachtjes op haar rug, maar kon niet spreken;
groote tranen liepen over haar gezicht.
Bijna onmiddellijk beheerschte Ina zich weer, maar omdat ze Amy niet van zich
af wilde stoot en, bleef ze nog een oogenblik in dezelfde houding, met krampachtig
gesloten oogen en mond. Dan zei ze zacht: Dank je kind, ik moet flink zijn, hè?
Juffrouw Lilly zal misschien niet altijd weg blijven.
Amy ging zacht de kamer uit.
Het werk voelde ze die dagen als een dwang, waaronder ze toch gewillig bukte,
dankbaar haast dat dit haar vast hield. Ze wist niet waarheen ze leefde - in zoo groote
spanning, en met dit droef-ademend uitzien?
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Naar de vrijheid? maar dat was een woord alleen. Een enkele maal voelde ze zelfs
weer die oude voldoening in haar werk, die ze vooral gekend had voor haar huwelijk.
Niet doordat ik het mooi of nuttig vind, dacht ze, maar doordat het me staande houdt.
's Avonds zat ze meest stil te turen, een boek of wat naaiwerk voor zich op de
tafel. Ze telde de dagen af, - nog vier, nog drie, - dan zou ze voor den muur staan,
waarachter haar verder leven verborgen lag. Ze ging er hunkerend heen, en toch met
een sterken drang tot terugwijken. In een soort visioen zag ze zichzelf langs een
hoogen, steenen wand loopen, de zon brandde op haar, ze liep heen en weer, zoekend
naar den doorgang, als in een doolhof. Het was een sterke, gemetselde muur, en
zijzelf, ze was een kind! Toen het beeld al vervaagde, wilde ze het nog vasthouden.
Hoe dan? een kind van ongeveer tien jaar, en op bloote voeten? Och, waarom dacht
ze zoo aan zichzelf? Als Lilly maar weer iets voor zich zag, een klein verschiet, een
stukje leven. Het water waarop ze voer, was wel heel wijd, en de hemel daarboven,
maar het dwaze, menschelijke hart maakte de beperkingen. - Als Lilly het niet kon
zien, dat de wereld mooi was, als ze treuren wilde om een verloren illusie.... Een
illusie, had zij die ooit gekend? lang geleden misschien? - het moest iets heerlijks
zijn. Om haar liefde voor Jacques had ze geleden, anders niet, en toen ze vluchtte
met Frans, ook toen was er de hooge, steenen muur, die haar insloot. 't Was of ze
haar jeugd had geleefd met haar handen voor haar gezicht, om alle kleinheid en alle
belemmeringen niet te zien. Nu kon ze dat niet meer, haar oogen waren open voor
het leven, en juist d a t maakte haar illusie-loos.
Ze zat maar stil en staarde; de tijd ging heel langzaam voort, en bracht niets mee.
Den laatsten dag van die week zou ze bij mijnheer James avondeten. Hij had haar
gevraagd zonder Lilly. - Ik vind dit prettiger, zei hij, ik begrijp dat miss Holwood
alleen uit beleefdheid zou komen, maar van u wilde ik rustig afscheid nemen, als
van een vriend. Ze had even geglimlacht om de volmaakte beheersching van zijn
toon, volmaakt, dacht ze, doordat hij een hart heeft. Zoo was ook Jack haar eens
nader gekomen, innerlijk wellevend, ‘gentle’. Dat was een onvertaalbaar woord,
maar ze had het leeren proeven, vooral dat laatste jaar van zijn leven, toen hij inwendig
gewond was. Zooals hij zijn handen naar haar kon uitstrekken, zonder lust, zonder
vraag naar vertroosting, en toch als zou ze hem alles geven wat hij behoefde. Ze wist
niet of hij gelukkig was geweest, geluk leek bijna een te aardsch begrip voor hem.
De laatste dag kwam. In den vroegen morgen had ze een droom: ze lag op den
divan in de huiskamer, en sliep. Amy opende de deur en liet een bezoeker binnen.
Ze hoorde Amy's stem, en den stap van een ander.
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Iemand kwam naderbij en vatte haar hand. De slaap was heel zwaar op haar, ze wilde
haar oogen openen, maar kon niet. Wel tastte ze met haar eigen beide handen; de
hand van den ander was warm en breed. Ze herkende Jack, en glimlachte. - Hij sprak
niet. Weer wilde ze haar oogen openen, en weer was de slaap niet te doorbreken. Nu ging hij bij haar zitten op den divan, zijn hand was weg. Ze wilde die grijpen, en
plotseling, wild zich wendend, sloeg ze haar oogen op. Ze was alleen in haar bed,
het licht stond groot en scherp in de kamer.
Toen ze ontwaakte, herinnerde ze zich dien droom, maar ze geloofde niet dat Jack's
handen warm en breed waren geweest.
Om zes uur, dien middag, ging ze weg; de meisjes had ze allen gegroet. Ze hielden
niet van haar, en sterker dan ooit te voren voelde ze dit als iets hinderlijks, dat ze
van zich af zou willen schudden.
Ze reed naar huis; deze periode van haar leven was voorbij, maar niet vergeten.
Zou ze ooit een zoo groote mislukking kunnen vergeten? dat ze gewerkt had, en niets
bereikt? Lilly weg, en zijzelf weg van die meisjes.... ze zouden wel blij zijn. Er was
een heimelijk geneurie geweest, heel dien middag. Ze luisterde scherp, wilde toch
niet meer verbieden, de wereld danste op een nieuwe wijs. In al die jonge oogen en
de slankmagere lichamen zag ze een hunkering naar vreugd en ongebondenheid. Zij
stond daar tusschen met haar moegetrokken mond, en heel het dorre van haar leven.
Een zachte galm deinde door het lokaal, en telkens blonken twee oogen op. - Dat ze
haar niet eerder verjaagd hadden, die meisjes.
- Ina zat rechtop in de voortglijdende auto, als luisterde en spiedde ze nog steeds.
Amy had haar zwarte japon klaar gelegd en zwart-zijden kousen; haar
avondschoentjes stonden erbij.
- Kan ik u helpen, mevrouw? heeft u de auto laten wachten?
- Ja. Schenk me een kop thee in, dan ben je lief. - Ze ging op haar bed zitten, keek
leeg voor zich uit.
Amy kwam terug, voorzichtig bewegend, als naderde ze een ernstig-zieke.
Ze bleef voor Ina staan, die de thee van haar overnam.
Ina dronk met kleine teugjes. Ze weten daar niet, zei ze plotseling, dat miss Lilly
al weg is.
- Mijnheer James niet?
Ze knikte. - En toch neem ik mijn ontslag.
- Ja mevrouw.
- Ik kan het niet meer, ik geloof dat ik niets meer kan. Wat de tijd met ons doet,
is verschrikkelijk. 't Was of ze huiverde. - Een jong mensch begrijpt dat niet. We
beginnen moedig te leven, maar langzamerhand worden we ons zelf tot spot.
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- Och, mevrouw.
- Hier kind. Ze reikte haar kopje over. Moet ik die zwarte japon aan?
- Die staat u zoo mooi.
Ze richtte zich op, zoodat Amy een paar stappen terug moest doen. Weer trof het
haar, dat mevrouw zoo rijzig was, en knap. Het volle, donker-blonde haar had een
warme tint, en de uitdrukking van het gezicht was gaaf, en onbewust hooghartig.
Een beetje verward dacht Amy: Zoo kan ik nooit worden, al wilde ik het ook, zoo
voornaam, en.... Een koningin kon mevrouw zijn. - Ze ging zachtjes rond om de
gebruikte kleeren op te bergen.
Ina zat in een groote fauteuil tegenover mevrouw James. Tusschen hen in was een
tafeltje, waarop een lamp brandde onder een scheeve, schelpvormige kap. Ze keek
er aandachtig naar. De kap was van zij, smalle banen geel en rood, telkens door een
ruche verbonden. Het deed denken aan een reusachtige bruidssuiker, dacht ze, of de
mislukte namaak van een bloem, en was wanstaltig leelijk. In een anderen hoek van
de kamer stond een groote schemerlamp en gaf zacht groen licht.
Mevrouw James glimlachte ononderbroken. - Ik hoop dat u mijn theetafel nog
eenige eer zult aandoen, mevrouw Holwood, of wilt u liever bouillon? we dineeren
om acht uur.
- Heel graag een kop thee.
- Ja? weet u zeker dat u geen port wilt? - Ze was een dikke, goedmoedige vrouw,
met regelmatige trekken.
Ina knikte haar maar eens toe. - Ik heb altijd het liefst thee, zei ze. Er was iets in
de omgeving dat haar troostte; het licht was schaarsch, en ze zat heel gemakkelijk.
Ze hoefde niet te denken of te doen, alleen maar de overvloedigheid van haar
gastvrouw zacht afweren. En mijnheer James was blijkbaar een van die weinige
mannen, die rustig, onbewegelijk haast, kunnen zitten en zwijgen. Mevrouw James
vroeg naar Holland; er scheen niet te warden gedacht aan haar vertrek. En Ina praatte
wat. De oogen van de andere vrouw waren op haar gericht met een moederlijkweeke
uitdrukking, vriendelijk-verstandig. Na een poosje voelde Ina zich toch als een
schaakspeler, die den zet van zijn tegenpartij te berekenen tracht. Het moest genoemd
worden, haar reis, de ommekeer in haar leven.
- En hoe maakt uw dochter het? vroeg mijnheer James.
Ze keek hem aan, het kwam toch nog onverwachts.
Lilly, zei ze, die is al weg, verleden week. Morgen zal ik wel een telegram van
aankomst krijgen.
- Al weg? en u dan? U gaat niet mee?
- Neen, zei ze. Nu wilde ze de reden geven, iets heel begrijpelijks,
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een in het oog springend bezwaar tegen haar reis. Maar ze wist niets, en staarde een
beetje angstig voor zich uit, ze wist zelfs dat ééne niet, dat Lilly haar gezegd had,
dien avond, toen ze voor haar linnenkast stond.
- Och, zei mevrouw James, die onnoozele kinderen, ze kennen hun eigen geluk
niet, als ze nog een moeder hebben.
Ina voelde haar hart zwaar worden, en toen ze even haar hoofd wendde, stak er
iets achter haar oogen.
- Ze willen vrij zijn, begon ze haperend, om hun eigen krachten te meten. Ik ben
ook alleen uit mijn land weggegaan, in mijn jeugd. Lilly doet niets nieuws. Ze lachte
even, als vergoelijkend, toch klonk het schamper, en haar keel zwol bijna dicht.
- Nu beleeft u datzelfde als moeder, zei mijnheer James peinzend.
Ze beet op haar lippen, bracht met moeite uit: Toch is hetzelfde weer anders. Een
traan liep over haar gezicht, de eerste groote, warme traan. Ze werd bang, dat ze zich
niet meer zou kunnen bedwingen, dat ze schreien zou, hevig en lang. Ze keek nog
naar het vreemd-leelijke lampje, maar voelde tè uitsluitend nu de macht van het
opgekropte verdriet. Toch gaf ze er zich niet aan over; zooveel zelfbeheersching had
ze geleerd, dat ze na enkele tranen nog terug kon. Haar gezicht beefde, maar ze
glimlachte vaag tegen het lampje.
Mevrouw James reikte haar een kop thee. - Drinkt u nog eens, en dan ga ik een
oogenblik vooruit, om in de keuken te zien.
Ze liep weg, statig en toch vlug.
Opnieuw was er troost voor Ina in het zacht-kleurige licht en de volkomen
kamerstilte.
- Zulke dingen, zei mijnheer James, zijn onvermijdelijk, jeugd en rijpere leeftijd
botsen.
Ze stemde toen met een zacht: Ja.
- Waarom wou uw dochtertje weg? een liefdes-geschiedenis?
- Een leeraar van haar vroegere school. Ze leunde haar hoofd tegen den rug van
haar stoel. - Eerst een held in haar oogen, ze was nog een kind, toen hij notitie van
haar nam. Hij had een houten arm, denk eens hoe mooi. En later beloofde hij, van
zijn vrouw te scheiden, maar dat kon hij niet, natuurlijk.
- En daarom moest ze naar Amerika, zei hij, alsof ze dien man niet hier ook binnen
een maand zou zijn vergeten.
- Dat weet ik niet, ze had een groot ongeduld om weg te gaan.
- Zeker, maar u blijft achter. Is ze niet zelfzuchtig geweest? Een verandering kwam
haar toe, en ze wilde alles naar haar hand zetten, en moeder, neen, moeder nam ze
toch liever niet mee, dat was te lastig.
Ze lachte een beetje pijnlijk. - Zoo is de jeugd. Het was haar of ze heel iets anders
had willen zeggen.
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Hij ging voort: Wat wilt u gaan doen, heeft u vrienden hier? zult u altijd bij mij
komen als u denkt dat ik u helpen kan?
Ze zwegen een oogenblik.
- Uw betrekking, ik denk dat u er niet in terug wilt, of toch?
Ze schudde haar hoofd. - Neen, nu maar niet meer, ik ben te moe. Het heeft zoo
lang gedreigd, dat met Lilly, en het was of ik het niet w i l d e zien.
- Het is voor u het ergste, zei hij, het kind richt er zich nog aan op.
- Gelooft u dat?
- Ja, u niet? Heeft het uzelf niet grooter gemaakt, uw vlucht?
Ze antwoordde niet.
- Mag ik u iets vragen? heeft u er spijt van gehad? - Ze zag zijn oogen zacht
glimmen in de halve duisternis.
- Nooit, neen. Maar met Lilly is het anders; ik had geen moeder die me begreep.
- Weest u dan blij voor Lilly.
Haar oogen sprongen vol tranen. Ze hoorde hoe hij zijn stoel naar haar toeschoof;
- nu voelde ze zijn hand op haar arm, streelend, heen en weer.
- Ik ben zoo moe, prevelde ze, het leven is als een koorts in me.
- Maar u moogt heel lang uitrusten; in Holland, bijvoorbeeld, wat denkt u van
Holland?
- Ik ben het vergeten.
- Ja? Dan zult u het frisch terug zien, ik kan u benijden. En uw taal? spreekt u die
nog ooit?
Ze schudde haar hoofd. - Ik heb hem Lilly eens willen leeren. En gisteren, toen
heb ik plotseling het adres opgezocht van iemand, met wien ik indertijd hierheen heb
gereisd, toevallig.
- En daarna uit het oog verloren?
- Ja, kort daarna. Ik geloof dat hij heel rijk is geworden, hij woont in Hampstead.
- Beteekent hij iets in uw leven? Zijn stem was vlak bij haar.
- Dat weet ik niet, soms denk ik van wel. Maar ik heb hem toen alleen gelaten, ik
moest mijn eigen weg gaan.
- Het is of Lilly uw bloed heeft, zei hij. Zijn hand nam hij weg van haar arm.
Ze dacht vaag: Er is iets in dezen man dat me onrustig en zoekend maakt, zoekend
naar mezelf.
De deur ging open, en mevrouw James noodigde hen aan tafel.
De Kelwins, die de laatste jaren in Manchester woonden, hadden haar te logeeren
gevraagd; - ook Greet liet weten, dat Ina hartelijk welkom
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zou zijn. Ieder klein besluit viel haar moeilijk, maar wel wist ze, naar Holland te
verlangen.
Den nacht van haar overtocht was ze zeeziek. Ze lag onbewegelijk op haar rug
gestrekt in de smalle krib, voelde zich door en door koud en stijf. - Ik ben verlaten
en ziek, ging het door haar hoofd, ellendig ziek. Ze dacht aan Jack, die in de
loopgraven was geweest, onbeschermd tegen regen en wind en granaatvuur, niet één
nacht, maar weken en maanden. Zijn ellende, sinds lang ten einde geleden,
vermeerderde de hare; - dit was het menschenbestaan: lichamelijke zwakheid, en
geestelijk eenzaam-zijn.
Maar in den morgen, onder de duinenkust van Holland, werd de zee kalmer. Ina
voelde de ergste strakheid van zich wijken, en ze dorst weer de dekens over zich
heen te leggen, die ze zelf had weggetrapt. Warmte en rust, en een korte droom, die
haar niet bijbleef, toen moest ze zich klaar maken om aan land te gaan. Ze had Greet
niet bericht met welke boot ze kwam, en weer stond ze aarzelend en besluiteloos
onder de kap van het groote, vuile station van haar geboorteplaats. - Rotterdam - wat
ze er nu van zag, leek nog op Londen, grauw van treinensmook en van hooge, sombere
huizenrijen. Kon ze hier blijven? Ze ging in de wachtkamer zitten en kocht een
Hollandsch spoorboekje. Haar spraak klonk haar zelf vreemd, en ze deed meer met
gebaren dan met woorden.
Er was een beeld in haar van het ouderlijk huis, haar stille, gebogen vader, haar
luidruchtig-bedrijvige moeder, en Greet, lachend in de harde bewustheid van mooi
meisje. En zijzelf? Ze had haar vader meer moeten liefhebben, maar die gedachte
was nu nutteloos. Als ze naar Greet ging, zou ze veel kunnen praten over vroeger.
Praten, deed dat goed? Onderwijl zocht ze in het spoorboekje: Rotterdam, Utrecht,
Amersfoort. Dan overstappen, en met een boemeltrein de Veluwe op. Wacht, naar
Nunspeet zou ze gaan, daar was ze als kind eens geweest, en had ze ongerept genoten.
- Een heele reis nog, - en wat zou Greet zeggen? Maar ik ben zoo moe, dacht ze, zoo
moe, dat ik dit wel doen mag voor mezelf. Niet meer het geraas over straatsteenen,
maar een stil dennenbosch, en een heuvelige hei. Het zand blinkend in de zon, en
heldere huisjes met bloemen ervoor.
Een conducteur kwam afroepen: Sneltrein Utrecht!
Ze verstond het nauwelijks, maar schokte toch op, vroeg haastig: Waar?
- Recht voor u, zei de man onverschillig.
De trein wachtte.
Ze werd wakker in een heel lichte kamer. De lucht was van een diep verzadigd blauw,
stil wiegde het topje van een spar er tegen. Ze moest
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een paar uur geslapen hebben. Er was een heel eenvoudig ameublemen van pitchpine,
een tafeltje met een gebloemd kleed, en een kleine, witte lampetkan. Ze voelde zich
behagelijk in het holletje van haar bed, de lakens roken zoo frisch, en haar lichaam
was warm. Tegen den muur stonden haar koffers; die zagen eruit, alof ze hier niet
hoorden, zoo'n beetje versleten en wereldsch.
In den tuin hoorde ze kinderstemmen, dicht onder haar raam, plotseling.
- Zeg, Hans, je fiets staat in de zon. - Nu ging er een bel door het huis, hel en
tinkelend. Het diner, dacht ze, en keek op haar horloge. Ruim zes uur; ja, een
Hollander at niet om half negen, zooals een voorname Londenaar. In Engeland gingen
de kinderen altijd te laat naar bed. Ze zou niet opstaan, heerlijk blijven liggen; straks
misschien, tegen theetijd. Wel wilde ze meer Hollandsch hooren, vooral van kinderen.
- Zeg Hans, je fiets staat in de zon;- wat grappig. En ze zou zichzelf dwingen in haar
eigen taal te denken. Kwam ze dan ver van Lilly af? och nee. Zorgen voor het kind,
dat had ze toch zoo goed mogelijk gedaan. Zoo goed mogelijk, herhaalde ze
fluisterend, in het Nederlandsch nu; Jack zou haar niets verwijten.
Nog eens luidde de bel, kort ditmaal.
- Jopie, hoorde ze roepen, kom dan, kindje.
Als iemand haar riep, zou ze willen opstaan. Wonderlijk, dat ze al zoo was uitgerust,
en ook bijna geen hoofdpijn meer had. Een kleine kring van menschen, en daarin te
worden opgenomen.
Een klop op haar deur. - Komt u eten? - Ze had een kellner gezegd, haar n i e t te
storen.
- Ja, riep ze, ik kom. - Maar toen ze naast haar bed stond, aarzelde ze weer. Ze
zou laat zijn, want ze moest toch eerst haar koffers uitpakken? Maar het verlangen
naar menschen zegevierde, en ze kleedde zich vlug. Ik ken al Hans en Jopie, dacht
ze.
Een kwartier later trad ze de eetkamer in. Aan een ronde tafel in 't midden zat een
familie met kinderen, in de hoeken nog enkele gasten, twee aan twee. Iedereen keek
naar haar, en de groote menschen knikten beleefd met hun hoofd.
- Moeten we groeten? vroeg een kleine jongen, vrij luid, en een meisje zei
parmantig: Het is een Engelsche. De moeder van het gezin bloosde een beetje, wist
niet zoo gauw, hoe te vermanen.
Een bedienend meisje wees Ina haar plaats, sprak van ‘nachservieren’. Een
vriendelijk rond, echt Duitsch gezichtje. Ze kon den kleinen jongen zien, hij at
smakelijk, maar keek bij iederen hap naar haar op. Het zusje naast hem gaf hem een
stomp: Niet zoo kijken, jô. Maar zijn helder blauwe oogjes glinster-lachten al naar
de vreemde dame.
Ina zag het niet; ze keek naar een bak met geraniums, die in de late
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zon stonden te gloeien, en een klein, wit berkeboompje daarachter. De deuren naar
den tuin stonden wijd open. - Het was zomer in Holland, mild en overvloedig, zooals
het in haar herinnering zomer was geweest, heel dien tijd dat ze met Jack en Lilly
buiten had gewoond. - Maar dat lag nu ver achter haar. Ze zuchtte, en wist niet
waarom.
Ze ging zitten op knisperende heistruiken; aan haar voeten was een lage,
zilverblinkende plas. Het water moest half verzonken zijn, of verdampt in de heete
lucht. Mugjes zweefden over den stillen spiegel als een heel fijne wolk, en enkele
blauw-groene libellen schoten heen en weer. Ze zat hier veel, de zon scheen op alles
gelijkelijk; de grond was warm en de lucht trilde boven het water. Langzamerhand
zou ze wel rustig worden, zoo, alsof haar leven haast ten einde was. Ze had altijd
een boek bij zich, en een handwerk, maar meestal tuurde ze voor zich uit. Er was
een donkere schaduw in gindsche sparrelaan, als ze daarnaar keek, dan werden haar
oogen zacht. De boomen waren gaaf kegelvormig, en de onderste takken hingen
zwaar in 't zand. - Wat zou ze als kind hier hebben gespeeld, en waaraan dacht ze
toen? Ze zag een groot, donker huis voor zich, en een tuin, waarin kippen hepen;
smalle, zandige paadjes, met een wir-war van fijne streepjes: afdrukken van de
drie-vingerige kippenpooten. Ze kon daar wel steeds naar kijken, gehurkt, zoodat de
zoom van haar rokje in 't zand hing. Als ze met haar vinger er tusschen door speelde,
werd het grof en leelijk; dan zag ze ook dat het zand vuil was. Maar een paar stappen
verder lag het vreemde netwerk dan nog ongeschonden. Zoo trok soms een
waterspinnetje rimpels over den plas, maar die waren nog ijler en vluchtiger. Als ze
zich over den spiegel van haar eigen leven boog, wat zou ze dan zien? Ook een
wir-war van lijnen en onbegrijpelijke teekens? Ze deed haar oogen dicht; waarom
zou ze daaraan denken? Het was niet zoo belangrijk, en een mensch mocht immers
veel vergeten. Maar achter haar gesloten oogen voelde ze een heete schroeiing, dat
was de vermoeidheid nog van dat laatste jaar. Dat jaar was als een vuur, waarin de
rest van haar leven verzengde. - En toen dacht ze aan den avond bij Mr. James. Met
een enkel woord riep hij het verleden bij haar op. Ze bekende plotseling dat ze het
adres van Frans Lenooy gezocht had. Later noemde ze ook zijn naam, en het bleek
dat de ander hem een enkelen keer had ontmoet; ze luisterde als een jong meisje naar
het verslag daarover. Dus met Lenooy was ze naar Engeland gekomen? een geducht
zakenman, had zich ook laten naturaliseeren. - Weet u dat zeker? vroeg ze. - Ja, zei
hij, u heeft dat niet noodig gehad, het ging vanzelf, door uw huwelijk.
We waren op de zelfde boot, had ze nog gezegd, maar we kenden elkaar al langer.
Toen tuurde ze voor zich uit, wist dat ze te oud was

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

350
om haar jeugdgeschiedenis te vertellen, nu nog, en zelf zou ze er zich misschien in
verwarren. Langzamerhand werd ze een vrouw zonder verleden, dat voelde heel
rustig aan. Als ze stierf, zou niemand ontredderd zijn; een weduwe, zelf geen kinderen,
een lichte last om onder den grond te leggen. Want niemand dacht toch aan een
toekomst voor haar? Zijzelf niet - ze zou wel weer naar Londen terug gaan, naar haar
huis, en Amy die op haar wachtte. Maar dan.... dan? - Ze zag er niet over heen.
De dagen waren goed. Ze speelde soms met de kinderen, sloeg de menschen gade
met een diepen blik, en toch als stond ze aan den rand van het leven. Ze dacht weinig
aan Lilly, en wist dit zelf niet. Ze onderging het leven van de wereld, de zon en de
warme lucht, en al het zomersch gedoe van vogels en insecten. En de geluiden van
het dorp: het knerpen van de wagens over den grintweg, het blaffen van de honden,
en het gejoel van kinderstemmen.
Jaren later leek deze zomer in Holland haar de voorbereiding tot een tweede leven.
EINDE VAN HET EERSTE GEDEELTE.
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Walcheren
door Van den Eeckhout
WALCHEREN is Hollands tuin!
In de tram van Domburg vandaan, bij Zoutelande, zit een boerinnetje in vol ornaat
tegenover mij. De zachte zonswisselingen en waaiende koelten van deze
Augustusmaand roeren zich speelsch over de papaverakkers, de lijnzaadvelden, de
laatste ernstige korenschoven. Wij kijken beiden uit het venster, de boerin en ik, en
ik zie buiten aan de Walchersche natuur wat ik ook aan de gedaante van de
landsdochter hierbinnen zie: een aangenaam evenwicht, stevig welvaren, een rijke
ontijdelijkheid.
Ik zie, vat ik het in één woord samen: ‘stijl’.
Men zegt van het grootsteedsche volk, waartoe wij allemaal ‘in originale’ of in
afdruk behooren, dat het goed of minder goed is gebouwd. Maar gebouwd is eigenlijk
nog alleen zoo'n boerin, en is ook nog zoo'n zwart lakensche boer, zooals ik op de
haltes onder een plat priesterhoedje van degelijk vilt zie pijperookend rustig wandelen.
Wij, grootstedelingen, zijn niet gebouwd. Wij zijn meer, ik zou zeggen, gegoten.
Tenminste.... als onze tailleur....
Walcheren is een tuin. Een tuin: bouwsel van verzorgde gronden, bloemenvelden
en zuivere greppels, met, van afstand tot afstand, de boomen-bouquetten, alles
voortzetting van den mensen en zijn woning en maatschappij. Elk ding is hier met
zorg behandeld. Oude hekken zijn helder geverfd, oude schuren tot in de naden
geteerd. De mannen zijn bij kleine groepjes aan het werken. Ik verbaas mij, zoo
weinigen ik werken zie op akkers, die met hun wegen en hun weggetjes zoo proper
onderhouden eruit zien. Hier werken zij, in hun blauw boezeroen, golf na golf van
het graan grijpend en neerleggend, terwijl daarginds onder het lommergevende loover
van oude vruchtboomen en takken-krommende beuken hunne stijve boerinnedames
recipieerend wandelen, gearmd, - soms de witte vlinderhoofden terzijde buigend, en
nu en dan stilstaande, en wijzende.
Wat is dit alles deugddoend organisch - en liefelijk.
Mijn tram passeert soms de dorpen, of ze passeert zoo'n de Hooghsch binnenplaatsje
van witte plavuizen. Meisjes poetsen daar, gebogen naast de melkemmers, haar
fietsen. Haar bloote roode armpjes en haar kralen, en het goud onder de kappen,
glansen niet minder dan het nikkel van stuurstang en velgen.
Mij dunkt, de moderne vindingen, als fiets en auto en draadlooze omroep moeten
danig het beeld veranderen van de wereld, ook innerlijk,
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in de steden tenminste, en in 't algemeen waar een niet zeer eigen, en dus veranderlijk
volkskarakter zich daarvoor aanbiedt. Maar de wereld van den Zeeuwschen boer
wordt slechts uiterlijk door deze dingen geraakt. Of de Zeeuw een fiets poetst of een
automobiel, dan wel een sjees of een kruiwagen opschildert, hij schijnt mij niet te
versteedschen, niet Europeesch te worden, niet wezenlijk zich te wijzigen. Tijd en
evolutie strooien de blinkende nieuwigheden over zijn land, maar hij blijft, vrijwel,
die hij was.
Hij is op die manier nog eigener en blijvender dan zijn oude toren aan den
West-Kappelschen dijk, die in de verte zich afteekent op de parelige lucht. Die draagt
ook nog als vroeger een oude tuniek, een gothischen mantel, nog ouder uniform dan
de kleeding van het Zeeuwsche volk, maar uit zijn romp klinkt niet meer de bronzen
boodschap der middeleeuwen over de Walchersche beemden; zijn klein geworden,
zwartmetalen spinnekop richt nu de sterke lichtbundels van de moderne techniek
over de Noordzee, en zoo geeft de eeuwenoude Westkappelsche toren gehoor aan
een nieuwe roeping.
Het boerinnetje, dat tegenover mij zit, nog altijd onbewegelijk naast haar gladzwarte
koffertje, houdt een gevouwen zakdoekje als een wit bijbeltje, ongekreukt in haar
beide handen, die zij ruggelings in haar schoot heeft gelegd. De conducteur, een
Walchersch boertje in dienstpak onherkenbaar, is met haar in gesprek. Zij voelt zich
door hem genaderd en beantwoordt hem met alle middelen van de behaagzucht, die
overal gelden; maar bij haar zijn ze netjes betoomd, geen harer coquetterieën springt
ook maar een oogenblik uit den band van hare stijlvolle conventie. Zij zit, als een
Zeeuwsche pagode, stil. Zij draait haren hofmaker nooit meer dan haar oogappels
toe, nauwelijks en bij uitzondering het hoofd. Zij zegt, uit die rust vandaan, kwansuis
de dingen, met lijzige ee's, en stelt den zachtjesaan bedremmelden conducteur haar
glimlachende vragen plechtig en verwarrend.
In Vlissingen aangekomen, voel ik, dat ik Walcheren en zijn stijl kwijt ben. Hier
zijn de groot-Europeesche fabrieken. En ginds kartelen de smakelooze torens van
het badhotel.
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Groot gebeuren,
door Kees van Dijk.
STILLE straat in een rustige wijk van de groote stad. Droomende acacia's glanzen
groen; geuren met blanke bloemetrossen. Speelsch windeke door-ruischt hen en
toovert immer beweeglijke, altijd nieuwe zonneplekken op de roode steenen van het
voetpad.
Uit de verte, dof, dringt het gebrom van de stad, van duizenden stappende voeten,
van hotsende wagens en zoemende trams. Een autosignaal klinkt op, af en toe,
onwezenlijk, als niet thuis behoorend in den droom van de ritselende boompjes.
Groot en massaal het Tehuis voor Ouden van Dagen. Uitbundig schatert de
zomerzon tegen de grauwe muren, die loom hangen boven de straat.
Veel gapende vensters naast en boven elkaar en achter de vensters veel oude
vermoeide rimpel-gezichten, die dof staren voor zich heen.
Beneden, achter de ruiten, gloeien roode geraniums, vlammend in de pralende
morgenzon en genoeglijk knipoogend zit er een poes, die aandachtig een tegen de
glimmende glasplaat dansende vlieg beschouwt.
Witte neepjesmutsen blinken tusschen dofgroene geraniumbladeren, bruin-bekringd
met onbegrijpelijke teekens.
Eensklaps denderen dreunende fanfares op in de zon-doorgloorde straat.
Ha! De oempa's! De groote gebeurtenis van de week voor de oudjes, wier dagen
in immer eenderen gang verglijden. De gezichten achter de ruiten leven op, rimpels
ontspannen zich, oogen beginnen te tintelen en armbeweeg roept anderen om te
komen bij 't raam en niets te missen van het feest van klaterende geluiden.
Een lach breekt door en de eerst star starende hoofden bewegen nu in opgewonden
aandacht-praat. Zie, daar is de groote trom! En een mannetje, tandelooze mond in
pluis-wit ringbaardje, grijpt opgetogen de zwarte pet van zijn buur, om met bevende
vuist op den bol te trommelen. Boem! Boem! De groote trom!....
Het troepje straatmuzikanten, in kanariegele pakjes gestoken, schettert en blaast
en jaagt den eenen juichtoon na den anderen uit de koperen kelen de warme
zomerlucht in. Vonkend streelt de zon de machtige instrumenten, wier gouden gloed
het geheele clubje omgeeft.
Wanneer 't stuk uit is, bonken bevende handen tegen de vensters en smeekende
gebaren vragen aarzelend om meer, om nog een enkel deuntje.
En als de muzikanten blijven staan en andermaal naar hun glimmende
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instrumenten grijpen, vaart een schok van vreugd door de in spanning gebogen
gestalten.
Maar het einde van alle dingen is onafwendbaar. Wie weten 't beter dan de
bewoners van dit huis, van wie er vele meer dan driekwart eeuw oud zijn.
De muziek moet verder. Spelen voor klanten, die geen geld hebben, geeft geen
brood.
Beneden, tusschen de vlammende geraniums drukken de vrouwtjes haar neus tegen
de ruiten, rimpelgezichten onder neepjesmuts in kinderlijke hunkering.
Boven, de mannetjes houden het oor tegen 't venster; misschien hooren ze nog iets
van de deuntjes in de volgende straat.
Dan slinkt de aandacht en loom zakken zij terug in hun stoelen. Voorbij weer,
voorbij tot volgende week.
Zonnig glanzen de boomen in de stille straat en langzaam keert terug de oude
droom van wachten.
Wachten op het einde, waarna geen wachten meer is.
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Het huislijk dak,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Red, o red mij van daar buiten,
Sla uw armen om mij heen!
Maak het donker voor de ruiten:
Geen naadrenden om mij heen!
Sla uw armen om mij heen
Leg uw handen op mijn oogen!
Andre gasten wil ik geen
Dan uw zuiver mededoogen.
Houd uw handen op mijn oor,
Zet de klok stil van 't verlangen!
Dat geen andre stem ik hoor,
Die mij kwellend houdt gevangen.
Zet de klok stil van 't verlangen;
Zeg mij toch hoe 't wezen kon,
Dat, uit duistre twijfelgangen
Ik geen weg meer vinden kon.
Red, o red mijn vrede dan,
Maak het donker voor de ruiten!
Zeg mij toch, hoe 't wezen kan
Dat ik angst heb voor daar buiten.
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Onbezorgd,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Mijn kindje stond in de zon
En sprong op haar kleine schaduw,
Het plekje donker rondom
Haar lijfje in de zon.
Schatert: ‘Ik zal je krijgen.’
Zegt onder druk gesnater:
‘Je bent m'n vriend’; wil nijgen
Naar 't wijkend beeld. ‘Maar later....
Later, eerst moet ik groot zijn
Moeder, dan zal 'k hem grijpen.’
Onzeker zeg ik: ‘Zeker....’
Zit stil vooruit te kijken
Hoe 't àl zal blijven wijken.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Aart van der Leeuw, Ik en mijn Speelman, een luchthartige geschiedenis,
Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1927.
Wij leven, helaas, in een tijd, waarin bijna al wat er verschijnt aan werkelijk
waardevolle, uitmuntende litteratuur - poëzie of proza - wordt overschreeuwd,
overweldigd, van de markt gedrongen door de enkele mode-boeken, de z.g. ‘best
sellers’ - de zinlooze uitdrukking zal wel uit Amerika stammen - waarover de z.g.
lezers elkaar allemaal napraten en aan wier succes ten slotte iedereen zich verbeeldt
zijn bijdrage te moeten leveren. En zoo twijfel ik dan ook niet, of het nieuwe boek
van Aart van der Leeuw - een schrijver wiens producten bij mijn weten nooit tot de
best sellers hebben behoord - zal tot de notie van het groote publiek nauwelijks
doorgedrongen zijn.
Gelukkig echter is er, behalve het kwasi-almachtige groote publiek, ook nog een
ander, een laat ons zeggen; kleiner, maar dat zich daarom nog niet in snobbistisch
zelfbehagen met ‘the happy few’ betitelt. Ik bedoel immers die werkelijk, God zij
dank, nog vrij aanzienlijke geestelijke garde van gevoelige, nadenkende en aandachtig
levende menschen - waarvan velen zeer zeker niet in staat zijn zich kostbare
bibliofilen-uitgaven aan te schaffen - die de waardevolle kern van een volk uitmaken,
en door wier bestaan althans de uitgave van werkelijk mooie, fijne litteratuur - poëzie
en proza - mogelijk is.
Aan dat publiek zij de lezing van ‘Ik en mijn Speelman’, het nieuwste boek van
den dichterlijken prozaïst Van der Leeuw ten zeerste aanbevolen.
Er was een tijd waarin men eenigszins mocht vreezen voor de litteraire ontwikkeling
van dezen wel altijd fijn-begaafden en -beschaafden, maar niet over-krachtigen
prozaïst. Hij vertoonde toen zoo duidelijk zijn bewondering voor zijn sterkeren
geestverwant Arthur van Schendel, en diens invloed op zijn stijl en factuur was dan
ook onmiskenbaar. Er kwam iets overzoets, fraais en glads, iets geslepens in het
proza van den jongeren schrijver, dat hij van zijn voorganger scheen te hebben
afgezien, en zelfs diens al te zeer vooropgestelde, soms niet weinig pronkerige
‘poëtischdoen’ scheen groote bekoring voor hem te hebben. Men kan het met te
minder aarzeling constateeren nu Van der Leeuw blijken geeft dezen invloed
grootendeels overwonnen te hebben. Grootendeels - niet geheel en al. Er zijn nog
enkele niet geheel verantwoorde, min of meer coquette vaagheden ook in dit laatste
werk van hem overgebleven. Maar hij komt er dan toch meer en meer bovenuit.
‘Ik en mijn Speelman’ is inderdaad, zooals de titel zegt, een lucht-
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hartige geschiedenis. Een spel, een grap, vol fijnheid en ernst toch, een verhaal
waarvan de feitelijkheden, de ‘echtheid’, wel door niemand au sérieux genomen zal
worden, en dat toch zijn symbolische werking op de echte lezers niet zal missen een gracelijk en zinvol spel. Vooral in het eerste gedeelte is het dat. Daar voelt men
nog voortdurend dat het Van der Leeuw niet om zijn achttiende-eeuwschen jongeling
te doen was, maar dat hij iedereen die een lied in zich hoort zingen de mogelijkheid
wilde voorspiegelen - ja wel heimelijk den raad wou geven - op reis te gaan met zijn
‘Speelman.’ D.w.z. zich te bevrijden uit de drukkende banden, zoowel als uit de vaak
niet minder benauwende, en soms verlagende, plezieren der maatschappelijke wereld,
en gehoor te geven aan de stem zijner waarachtige innerlijkheid, zij die nog zoo
fantastisch. De heiligheid der trouw aan ons diepste zelf, zij wordt ons hier wel
speelsch en ongewichtig, maar daarom vooral niet minder overtuigend voorgehouden.
In het eerste gedeelte vooral. 't Is of later de schrijver door zijn eigen verhaal te
zeer gepakt is en als ingesponnen, of hij zich al te ‘luchthartig’ op zijn fantasie heeft
laten gaan en er niet meer uit los kan. Hij boeit dan toch nog - o kinderlijkheid van
ons, lezers! - maar de diepere, de geheimzinniger bekoring ging zoetjes-aan verloren.
En de allerlaatste ongeveer 20 bladzijden hadden m.i. wel heelemaal gemist kunnen
worden. Daar is van het wat ouderwetsch-zinnebeeldige verhaal alleen het, hier
tamelijk banale, ouderwetsche overgebleven. Daar steekt ook het zoetelijke het hoofd
weer op.
Ouderwetsch? Is het dat eigenlijk wel, als geheel gezien? Is een verhaal vol fijne
zielsavonturen, zij het dan in den vorm van een romantische fantasie, niet van alle
tijden? Men heeft het tegenwoordig vaak over boeken die speciaal ‘voor onzen tijd’
geschikt zouden zijn. Wij willen niet hopen dat de auteurs van die boeken ze daarvoor
ook expresselijk geschreven hebben! Maar als de bedoeling is, dat juist onze, moeilijke
en prozaïsche tijd deze boeken noodig heeft - 't zijn meestal eenigszins ethisch-getinte
boeken - dan vraag ik: waarom dan niét juist een luchtige, smaakvolle, echt poëtische
en te droomen gevende fantasie, als deze van Aart van der Leeuw?
H.R.

P.H. Ritter Jr., De Derde, Laren, A.G. Schoonderbeek. Geen jaartal.
Uit dit donkere, overspannen boek, dat te lezen een nedergang is in de krochten van
angst en droom, stijgt de getoermenteerde ziel van den schrijver op als een blinde
kreet. Walgelijk sentimenteel heeft men dezen kleinen roman genoemd, doch degeen
die dit deed, toonde met zijn uitspraak niets te hebben begrepen van den bodem,
waaruit dit werk ontstond. Want het
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sentimenteele is bij Ritter geen wezenstrek, het is een middel enkel ter verheimelijking
van eigen ontroeringen; geraffineerd zeer zeker, doch organisch te samen hangende
met zijn gansche romantische persoonlijkheid. En dan is hiermede nog slechts een
deel der waarheid gezegd. Want Ritter verheimlijkt niet enkel zijn ontroeringen, hij
verbergt zorgvuldig en niet zelden met een zeker daemonisch genot zijn geheele
innerlijke leven. Eertijds begroef hij het onder den weelderigen, sierlijken tooi van
zijn rhetorischen stijl, doch later vond hij verfijnder wegen om zich aan zichzelf te
onttrekken. Een spel en tegenspel van beschrijving en dialoog, die het hem mogelijk
maakte telkens en telkens weer de ontmaskering te verschuiven, het laatste woord
te verzwijgen, verving het bedriegelijk zwieren zijner woordguirlandes. En hierdoor
verloor tevens zijn talent aan journalistiek en won aan zuiver litteraire begaafdheid.
Dat desondanks dit boek nog geen adaequate uiting geworden is van Ritter's kunnen,
dat in ‘Het Verwijt’ (De kleine Librye, Edam) betere, meer uitgebalanceerde
fragmenten staan, vindt, dunkt me, uitsluitend zijn oorzaak in het feit, dat het den
auteur nog steeds niet gelukt is zich te verzekeren van de voor elken creatieven arbeid
onontbeerlijke innerlijke rust.
Bijna elk van Ritter's werken draagt de sporen van gejaagdheid en nerveuziteit,
die helaas karakteristiek voor den geest van dezen tijd schijnen te zijn, doch die hem
verhinderen zich gansch en onvoorwaardelijk aan zijn inspiraties toe te vertrouwen.
Het geschondene van zijn scheppingen, waaruit men nimmer aesthetische onmacht,
doch immer een door de omstandigheden vernielde conceptie kan aanvoelen, is nu
welhaast karakteristiek geworden voor dezen schrijver. Niettemin.: wij wanhopen
niet. Wij kunnen niet wanhopen, zoolang zijn pétillante, soms miraculeus scherpe
en heldere geest in ons midden verblijft. Zoo vaak reeds heeft Ritter ons verrast, dat
wij niet twijfelen, of hij zal ons eens ook de g r o o t e , verrassing bereiden, waarop
Rudolf Atele ons heeft gepraepareerd.
R.H.

P. Verhoog, Onder de Tropenzon, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, 1925.
De heer Verhoog kent of heeft geleerd (zijn eersteling ging mij voorbij) het recept
om een boeiend, lezenswaardig boek voor het groote publiek te schrijven. Hij weet
op het juiste moment van toon te veranderen, beschrijvingen in te lasschen daar waar
het behoort en, wat nog grooter kunst is, ze te beëindigen, wanneer het den lezer
schemerig voor de oogen dreigt te worden. Buitendien gelukt het hem steeds de
bekende gevoelige snaar aan het trillen te brengen en hiermede moet ongetwijfeld
zijn succes verzekerd zijn. Litterair behoort dit werk tot den nabloei van het
zoogenaamde negentiger realisme. Zonder in het minst van de een of andere directe
na-
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volging te spreken is het epigonisme zonder meer, en daarom aesthetisch slechts van
relatieve beteekenis. Het onderscheid, de reserve hier gemaakt, hebben dikwijls
verontwaardiging gewekt. Men meende, dat ‘litterair’ en ‘aesthetisch’ hier synoniem
zouden moeten zijn met ‘wat een kliek ervan zegt’, loochende derhalve met andere
woorden het bestaan van een rijk genuanceerde letterkundige productiviteit, loopende
van journalistiek en amusementslitteratuur tot het eenzame, zeldzame meesterwerk.
Wat zouden onze critici moeten beginnen, indien zij enkel de keuze bij hun
waardebepalingen hadden tusschen goed en slecht, tusschen zwart en wit! Hoe fijner
verdeeld zij hun waardeeringsschaal weten te houden, hoe minder kans zij loopen,
bevangen te raken in een tot waarlijk zoo zuiver m o g e l i j k oordeelen ten eenen
male onbevoegde dogmatiek. En op deze verdeelingsschaal moet nu eenmaal de
bovengenoemde onderscheiding worden aangebracht. Niet elk letterkundig produkt
behoort tot de ‘littérature pure’, hoe dikwijls zijn geen andere elementen van
zedekundigen, ja zelfs van politieken aard bijgemengd en zou men daarom een werk
buiten zijn beoordeelingssfeer moeten bannen? Evenmin als onze letterkunde uit
louter meesterwerken zou kunnen bestaan, evenmin kan het letterkundig product
door den tijdgenoot zuiver op zijn schoonheidswaarde worden geschat. In wezen
staat de schoonheid buiten den tijd en daarom is het ons niet gegeven in den tijd haar
kern te treffen. Benaderen kunnen wij slechts. En daarom past ons bescheidenheid
en voorzichtigheid, hoe dikwijls het ook in het rumoer van den dag mag worden
vergeten, bij ieder oordeel, dat wij uit te spreken hebben.
Het boek van den heer Verhoog geeft tot detail-opmerkingen geen aanleiding.
Men aanvaardt het of niet. Daarmede is alles gezegd.
R.H.

Rectificatie.
In mijn bespreking van: J.L. Boender, ‘Is. Querido en het begrip literatuur’ (zie
E.G.M., April '28) heb ik het voorgesteld alsof J.L. Boender een pseudoniem is. Van
bevriende zijde wordt mij thans medegedeeld, dat de heer J.L. Boender een te goeder
naam en faam bekend staand gemeente-ambtenaar te 's Gravenhage is. Hiermede
vervalt natuurlijk mijn beschuldiging van lafheid. Overigens heb ik mij geen bepaald
persoon achter dit pseudoniem verscholen gedacht. Alleen: het feit, dat de eerste de
beste ‘leek’ een dergelijke Hetze op touw vermag te zetten bevestigt, naar het mij
voorkomt, mijn veronderstelling: ‘heel pluis is het in ons litteraire leven niet’
R.H.
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Twee kunstenaars herdacht. Albrecht Durer † 1528. Francesco de Goya
† 1828.
De zesde April voor vierhonderd jaren stierf een van Duitschlands grootste zonen,
een van de meest productieve en veelzijdige kunstenaars die de 15e en 16e eeuw
gekend hebben. In zijn geboortestad Neurenberg is deze gedenkdag de aanleiding
geweest tot grootsche huldigingen waarbij men de verdiensten van Albrecht Dürer
op velerlei wijze belichtte, en waar, beter nog dan menige toespraak en menig
geschrift, een uitgebreide tentoonstelling een indruk van zijn werk gaf. Andere
plaatsen waren reeds voorgegaan met hunne Dürer-tentoonstellingen en ook ten
onzent hebben Amsterdam ('s Rijks Prentenkabinet), Leiden (de Lakenhal), Haarlem
(Teylersmuseum) hunne Dürer-tentoonstellingen gehouden, die zich uit den aard der
zaak voornamelijk tot 's meesters grafisch werk bepaalden.
En de zestiende April was het honderd jaar geleden dat Spanje een zijner
merkwaardigste, zijner oproerigste, veelzijdigste en niet minder werkzame kunstenaars
verloor. Een man van geheel andere geaardheden, van geheel andere talenten, van
geheel andere kunstinzichten dan Dürer, was Francesco de Goya.
Zoo bedachtzaam, nauwkeurig, accuraat en precies - men leze slechts het dagboek
van zijn reis naar de Nederlanden - als Albrecht Dürer was, zoo zorgeloos, en
nonchalant, zoo rusteloos en bohème was de Spanjaard.
Hoe verschillend van aanleg en temperament zijn deze beide kunstenaars, de houten kopergraveur van de ‘groote en kleine passie, van de Apocalypse, de Fortuna, de
Melancholia, de St. Hubertus, de Ridder, Dood en Duivel, de H. Hieronymus en zoo
veel andere zorgzaam in het koper gegroefde prenten.... en de wilde, hartstochtelijke,
opbruisende etser, van de ‘Tauromaquia’, van de Desastros de la guerra, waarin hij
met nauw bedwongen hand de verschrikkingen van den door hem beleefden oorlog,
en de voor den Spanjaard zoo aantrekkelijke stierengevechten doet leven.
Wanneer wij nu, ter gelegenheid hunner herdenkingsdagen, beider werk weer eens
doorzien en aan onze gedachten laten voorbij gaan, dan valt het ons op, hoe
merkwaardig ‘m o d e r n ’ zij beiden eigenlijk zijn, zoowel de kunstenaar van vier
eeuwen terug, als die van honderd jaar geleden.
Ik stel mij voor dat Dürer's ‘akeleiplantje,’ zijn ‘grassprietjes,’ zijn ‘konijn,’ geen
‘ouderwetsch’ figuur gemaakt zouden hebben op een tentoonstelling van de
vereeniging ‘Rembrandt’, van ‘de Brug’, of van enkele andere kunstgenootschappen,
waarvan de leden een scherpe, nauwgezette teekening weten te waardeeren.
En Goya? Heeft men ooit impressionistischer teekeningen, vlottere studies, rakere
schetsen gezien, dan Goya's krabbels en aanzetten. Hij schilderde met een
ongeloofelijke vaardigheid, met een technisch vermogen,
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die iedere veeg in de juiste toonwaarde op de juiste plaats deed zetten. Hij pointilleerde
of divisioneerde, wanneer hij dat noodig oordeelde, niet uit theoretische overwegingen,
maar om zijn kleur te doen leven.
En zet zijn werk nu eens tusschen dat der moderne Fransche impressionisten, hang
het naast Manet, naast Renoir, naast Guys, of ten onzent naast Isaac Israëls, of een
ander van dezelfde allure, dan was Goya geen honderd jaar dood, dan was hij nog
van dezen tijd.
Dat is het opmerkelijke in het werk van deze beide kunstenaars, dat het, al liggen
er eeuwen tusschen, toch zoo op en top m o d e r n is, dat de visie op de natuur van
den eene, de blik op het leven van den andere nog zoo geheel van dezen tijd zijn,
niets verouderd of ouderwetsch.
Daaraan moeten wij het ook toeschrijven, dat wij, niet uit piëteits-overwegingen,
noch uit respect voor den ouderdom, maar uit werkelijk begrijpen en aanvoelen, in
dezen tijd, de kunst van Albrecht Dürer, zoowel als die van Francesco Goya, zoo
voluit genieten en waardeeren kunnen.
R.W.P. Jr.

V.E. van Uytvanck bij Kleykamp, Den Haag.
In den oorlogstijd vestigde zich de Vlaamsche schilder Valentijn Edgar van Uytvanck
in ons land, waar hij sedert is blijven werken. Het meest zag men portretkunst van
hem, welke door een zekere opzettelijkheid in een niet geheel natuurlijk lijkend
streven naar het ‘psychische portret’ niet tot haar recht kwam. Van dien dwang heeft
Van Uytvanck zich thans bevrijd en hij toont nu in den Haag, in den kunsthandel
‘D e B r o n ’ een reeks groote portretten, met zacht krijt geteekend, welke voluit
voortreffelijk zijn te noemen. Zij doen in de factuur iets denken aan de sierlijke en
tot geenszins oppervlakkige manier van Klimt en van Egon Schiele, ons uit de
Oostenrijksche tentoonstelling van 1927 bekend, doch dragen desniettemin ten volle
het karakter van een persoonlijkheid. Van Uytvanck zet zijn modellen - meestal in
halve figuur - groot op blank papier, met een vermijden van alles wat onduidelijk of
overbodig is. Nauwelijks schijnt hij het papier aan te raken; zoo even slierende over
de blankheid zet hij zijn lijnen, enkele maar, die het doen. Al dadelijk treffen deze
composities door de distinctie van het blanke fond en het fijn genuanceerde grijs der
teekening; ook door een statige rust, die nooit verveelt, maar altijd ingehouden leven
is. Zonder te vervallen in krampachtige pogingen om door gewilde, ongemotiveerde
afwijkingen zijn portretten een air van diepzinnigheid te geven, ziet hij van elk model
het belangrijke, het wezenlijke en legt dat met beperkte, wei-gekozen middelen vast,
Men kan zich dit alles nog een graad verder denken, maar hier is toch al een schoon
resultaat bereikt en aangenaam treft de oprechte zuiverheid van dit werk.
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Heel fijn is het portret van den dichter Slauerhoff, waarin juist dat sentiment zweeft,
dat men zich hierbij denkt. Van Uytvanck weet zijn koppen sober en toch heel
compleet op te bouwen en met enkele lijnen en vegen de figuur naar het innerlijke
toe te karakteriseeren en zoo toont hij Slauerhoff, niet als een willekeurige meneer
maar als een fijngevoelig mensch. Boeiend is ook het portret van den schilder Raoul
Hynckes, wiens eigenaardige kop zoo raak en vol uitdrukking is geteekend. En dan
zijn er nog portretten van den criticus Plasschaert, den poppen-kunstenaar Harry van
Tusschenbroek, den schilder Schumacher en van anderen; een bijzonder mooie
compositie in grijs en wit van een vrouwenfiguur die bij een geopenden vleugel staat.
Ook blijft mij een zeer geestig portret bij van Teixeira de Mattos, die met zijn om
den hals gekronkelde doek en zwarte kroeshaar iets van een Balkan-potentaat heeft.
Van de zeer weinige tentoonstellingen van moderne beeldende kunst, welke in dit
en het vorig jaar in den Haag werden gehouden en die iets te beteekenen hadden, is
deze kleine expositie van knap en zuiver werk een der beste. Als Van Uytvanck zich
langs deze lijn verder gaat ontwikkelen, mag van hem veel worden verwacht. J.S.

Pierre Lacroix in de galerie d'Art Français.
Naar Fransche gewoonte duren de exposities in de Galerie d'art français maar zeer
kort, nauwelijks is de eene afgeloopen, of de heer Van Deene heeft weer een nieuwe
ingericht, en laat ons kennis maken met het werk van een anderen hier te lande weinig
bekenden kunstenaar. Ditmaal was het Pierre Lacroix wiens paarden, vooral die
stoere karrepaarden, en die afgeleefde knollen, hij exposeert.
Het zijn niet de raspaarden, die uitmunten door lenigheid van bouw en sierlijkheid
van gang, maar de werkpaarden. ‘C'est le travail’ schreef Rousseau in La France
illustrée. ‘Ce sont les chevaux des rouliers pointevins’. Het zijn de paarden van de
houthakkers, van de brouwers, van de vrachtwagens. En Lacroix ziet ze in hun
stevigen bouw, in hun forsche kleur, in hun schonkige vormen die hij ‘misères’
noemt.
Het is zijn medevoelen met die voortgejakkerde dieren, die wagens met groote
kisten moeten trekken ‘Le limonnier,’ of zware vrachten moeten sleepen ‘Fardiers
de Paris,’ of voor enorme fourage-wagens loopen ‘Fourragère,’ in de buitenwijken
van Parijs. Lacroix ziet de tragiek in het paardenleven, maar hij ziet het ook, als
s c h i l d e r , hij ziet de kleur, de belichting, de tegenstellingen, en dat maakt zijn
werk natuurlijk eerst belangrijk. Was hij enkel moralist, wij zouden hem een plaats
aanwijzen in de vereeniging voor dierenbescherming, maar zijn kunstenaarschap, en
zijn coloriet voeren zijn werk tot een hooger plan op.
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De kleur in zijn schilderijen, de geheele stemming, het is ‘misère’, het is ‘le travail’.
Zwaar, sober, grijs, een beetje zwaarmoedig, dit is de ondertoon van de meeste zijner
werken, waaruit dan eens een lichter geel- of een grijsachtig wit iets naar voren komt.
Ook zijn compositie geeft meestentijds een eigen cachet aan zijn werk.
Hoog gezien, van bovenaf zijn de trekpaarden op ‘En Beauce,’ vol actie en spanning
de omnibuspaarden ‘Trois percherons’ en ook in een dier groote schilderijen zien
wij weer die forsche paarden, uit den tijd dat de auto's en motorbussen nog niet zoo
populair waren, en de Parijsche omnibussen, met een drietal stoere beesten ervoor,
nog de heuvels van Mont-Martre opgetrokken werden.
Naast die paarden is het vooral de zee die Pierre Marie Lacroix boeit, maar ook
dan weer de woelige ruige zee ‘Tempête,’ bij Trouville. Soms is het de kust bij Havre
of de ‘Cap de la Hève’, die iets minder woest en zwaar zijn, en waaruit een mildere
toon ons tegenblikt, maar zonnig zijn ze geen van beiden. Ook deze hebben dien
zwaren en zwaar-moedigen toon, die ook zijn paardenschilderijen kenmerken, en
die vooralsnog typeerend voor Lacroix is.
Laat ons hem dan ook maar accepteeren zooals hij is, in zijn kracht en zijn
sentimentaliteit, in zijn diepere kleur, in zijn fijnere harmonie.
Mogelijk wijzigt zich ook nog Lacroix's opvatting en zien wij hem nog wel eens
over zijn ‘misère’ heenkomen.
R.W.P. JR.

Muurschilderingen van Jan Grégoire in het st. Willebrordus-patronaat,
Willebrordusstraat, Amsterdam.
Jan Grégroire, die destijds in het gebouw van den Amsterdamschen Gem.
Geneeskundigen Dienst aan de Achtergracht, een der wachtzalen van
muurschilderingen voorzag, kreeg thans gelegenheid in de tooneelzaal van
bovengenoemd patronaat wederom als muurschilder op te treden. Het ontwerp van
éen der drie, hier aangebrachte schilderingen, hing reeds op de enkele maanden
geleden in het Stedelijk Museum gehouden tentoonstelling van dezen schilder, een
tentoonstelling naar aanleiding waarvan ik me in deze kroniek nogmaals over
Grégoire's werk heb uitgesproken. Ik wil thans niet in herhalingen vervallen, wat ik
zou moeten doen als ik op deze nieuwe muurschilderingen uitvoerig inging; zij
openen mij n.l. geen nieuwe perspectieven.
Dat het geheel, deze patronaatszaal-decoratie, een zeer hybridischen indruk maakt,
is niet in de eerste plaats aan Grégoire te wijten. Dergelijke zalen, met hun
banaal-provinciaalsch tooneeltje, hun dito buffet, banken, enz. ‘versierd’, bovendien
met enkele conventioneele symbolen en spreu-
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ken van den, hier beleden godsdienst, zijn nu eenmaal niet ‘op te halen’ uit hun doode
sfeer van 50 jaar geleden, tenzij men ze van den grondaf-aan restaureert. Daarbij
was Grégoire waarschijnlijk nog gebonden aan zekere voorgeschrevene,
conventioneele voorstellingen. Hij moest dus, noodgedrongen, wel min of meer
tusschen een en ander doorzeilen. Op den langen wand, tegenover de ramen, werd
de Patroon van het gebouw afgebeeld in vol, bisschoppelijk ornaat, onder boomen
en langszij een riviertje, met behulp van enkele kerkelijke dienaren, onze voorouders
doopend. De voorstelling blijft geheel binnen het bevattingsvermogen van het publiek
dat deze zaal pleegt te vullen, wat men dus in zekeren zin een verdienste zou kunnen
noemen, ware het niet, dat het waarschijnlijk, neen zéker, mogelijk is, ook zonder
de vertrouwde voorstellingsvormen los te laten, te komen tot iets wat, ook in de
figuren en de actie, de massa in eenigszins kunstzinniger richting opvoedt dan het
plaatje in onze school-geschiedenis-boekjes dit doet. - Men versta mij niet verkeerd:
Grégoire gaf hier, met zijn kleur, compositie, enz., natuurlijk wel méer dan zulk een
plaatje, maar zóó angstvallig daarvan uit te gaan en er bij te blijven, lijkt mij toch
niet noodig....
De twee kleinere schilderingen, aangebracht op den korten wand, terzijde van het
tooneeltje, zijn m.i., ook al doordat de schilder zich hier niet binnen dogmatische
grenzen behoefde te houden, beter geslaagd. Ter linker zijde vindt men ‘Orde’ en
‘Arbeid’ verbeeld; ter rechter ‘Kunst’ en ‘Ontspanning’. De eerstgenoemde
schildering, die het ondergeschreven ‘motto’ symboliseert door middel van een
sterke, gestyleerde stapeling van steenblokken waaraan bouwers arbeiden in een door
den architect - hij, de leider, teekenrol in de hand, staat op het bovenste blok - bepaalde
orde, lijkt mij het beste van de twee. De tweede, rechtsche, geeft, óok in een soort
gestapelden bouw, - maar ditmaal zonder steenen -, een verbeelding van ‘kunst’ en
‘ontspanning’: een lierspeler - de Muze (?) -, beheerscht als topfiguur een aantal
andere bekende, conventioneele typen, die men als ‘de nar’, ‘Shylock’, en.d. herkent.
Over 't geheel kan men dit werk, na de muren in den Geneeskundigen Dienst, m.i.
geen vooruitgang noemen. Alleen heeft men dankbaar te erkennen dat Grégoire door
de verf minder dik op te brengen het muurkarakter meer eerbiedigde dan voorheen.
A.E. V.D. T.

Ter Meulen en Van Rhynnen in Pulchri studio.
Twee eere-tentoonstellingen ter herdenking van twee leden, die onlangs gestorven
zijn: F.P. ter Meulen en Jan van Rhynnen. Van den eerste in 't bijzonder, die lange
jaren achtereen aan het genootschap verbonden was, en zelfs een tijdje het
voorzitterschap bekleedde, werd de nagedach-
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tenis geëerd door het bijeenbrengen van een groote, een òvergroote hoeveelheid
schilderijen, aquarellen, teekeningen en krabbels. Een aanzienlijke beperking daarvan
- tot minstens de helft - had treffender doen uitkomen wat er in de productie van dit
langjarig schilderbedrijf werkelijk aan heugelijks is. Nu vrees ik, dat velen van hun
oude genegenheid voor dit werk maar weinig in de herinnering hebben terug
gevonden.
Ter Meulen was een van die echt-hollandsche Haagsche-School schilders, die eens
geacht en gewaardeerd werden, al was het dan in 't gevolg van die anderen - de
grooteren. Hij stond bijv. ongeveer tot Mauve, als de Bock tot Maris. Maar zelfs die
grooteren raken wat in vergetelheid, hoeveel te eerder dan de secondanten. En deze
dan juist worden, wanneer ze onze belangstelling niet meer hebben, dikwijls als
onbeduidend geacht. Wat niet alleen lichtvaardig geoordeeld is, maar ook ondankbaar,
omdat die tegenwoordig-onverschilligen aan dat werk toch eens opwekkende
oogenblikken hebben beleefd. ‘Die het kleine niet eert, is het groote niet weerd’ kan
ook gelden voor de kunstgenieters. Daarbij kan dat minder aanzienlijke een enkelen
keer wel eens waardevoller of gaver zijn, dan wat officieel hoog aangeschreven staat.
Onbeduidend is alleen het wezenlooze, het nietlevende, het pro-forma - in de schilderij
kunst: dat wat voor de markt werd gemaakt, of wel voor de menschen, die er door
gekoesterd kunnen vinden hun klein-burgerlijken zin voor ‘natuurschoon’ en idyllische
buitenvoorstellingen. En dan zijn het juist bij Ter Meulen meerendeels de schilderijen
van bescheidener omvang, van minder compositioneele pretentie, studie's naar de
natuur veelal - die, in medewerking met de kunst der grooteren, er toe kunnen
bijdragen, die ijdele en vlakke vereering van het ‘natuurschoon’ of het landelijk
tafereel, te doen verdiepen door ontwikkeling van den kunstzin, waarbij de appreciatie
niet afhankelijk is van ‘het geval’.
Belangrijk voluit, of van aanmerkelijke beteekenis voor een periode in de
geschiedenis der schilderkunst, is het werk van Ter Meulen kwalijk te noemen, maar
onbeduidend toch geenszins. Een aanzienlijke schifting van zijn productie had dit
nadrukkelijker kunnen aantoonen. Want veel dingen waren hier te vinden van
bescheiden omvang - onder de schilderijen en teekeningen of ook ijlingsche schetsen
- waarbij de vroegere waardeering en genegenheid weer konden opleven.
Zoo heeft hij, al is het dan uit de tweede hand en in zeer beperkte mate, eens zijn
aandeel gehad aan de opwekkende werking, waardoor de kunst haar beteekenis heeft
in het leven der menschen.
Over het werk van Van Rhijnnen valt niet veel te zeggen. Het kan lyrischer geaard
heeten dan dat van Ter Meulen, maar dan overeenkomstig den smaak en de
sentimenteele natuur-vereering van de menschen, die
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zich op vrije dagen buiten wat vertieren - en bij al hun opgetogenheid, toch uit zich
zelf nooit iets opmerken.
Het spreekt van zelf, dat het product van een dergelijk poëtisch-geneigd waarnemen
nooit de intensiteit van uitdrukking vertoont, door de kleur of de accentueerende
bewegingen van penseel of teekenstift, als dikwijls bij het werk van Ter Meulen. Het
is van een beminnelijke naïviteit soms, kan over 't geheel aan het vleiend schilderwerk
van een vroegere generatie doen denken, bijv. aan Hanedoes, die dan echter veel
welsprekender is,
W.S.

Storm van 's-Gravesande in de kunstzaal Kleykamp.
Grenzende aan de zalen, waarin een belangrijke collectie van Toorop thans te zien
is, wordt een tentoonstelling gehouden van Jhr. Storm van 's-Gravensande, de bekende
schilder, teekenaar en etser van watergezichten. Er is ook ander werk van hem, wat
landschappen en stillevens, die - behoudens enkele uitzonderingen, bij 't stilleven
vooral - van minder belang zijn. Het beste was Storm van 's-Gravensande in zijn
watergezichten, en dan in de uitdrukking van woelige stroomingen met een klaterend
lichtspel, van weerbarstig, mild voortkabbelende golven, beklemd in de beweging
tusschen de kaden van een haven in den avond, of dan weer van een onstuimig
opbruisende golf, die in witte sproeiïng zich neerstort. Daar in is werkelijk een eigen
kijk en een persoonlijke vertolking, die zijn bekendheid wettigen kan. Een groot
schilderij had hij minder in zijn macht. In sommige etsen kan hij even aan Jongkind
doen denken.
W.S.

Otto van Rees in den kunsthandel Deelman, Vondelstraat, Amsterdam.
In een vroegere bespreking van Otto van Rees, naar aanleiding van een
overzichts-tentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum, heb ik, in een
poging om dit talent te karakteriseeren, er op gewezen, dat de monumentaliteit waar
Van Rees naar streeft, een monumentaliteit is waarin niet het dynamische in de
figuren, de dramatiek vóór alles spreekt, maar eene waarin mensch en ding al spoedig
tot een stilleven worden, een schoone groepeering van stille levende beelden in de
galerijen van wat mensch en wereld omvat en teboven gaat.... Tevens wees ik er op,
dat in deze bepaalde accent-legging het gevaar schuilt dat de (transcendentale) vrede
‘die alle begrip teboven gaat,’ gezocht wordt voor, of liever niet met hetzelfde
aandachtige verlangen als de (immanente) tragiek. Van Rees toonde echter tot nu
toe altijd een juist, al dan niet bewust, inzicht te bezitten in deze eigen voorkeur of
accentlegging, en koos naar dit inzicht zijn onder-
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werpen. Dit geldt zeer zeker ook nu grootendeels nog voor het nieuwe werk dat men
hier bijeen vond. Dat het stilleven altijd een groote plaats in dit werk zou blijven
innemen kon men vooruit voorspellen. En verwonderen doet het al evenmin, dat
onder deze stillevens de beste stukken zijn. Zoo trof me bijzonder het doek met de
melkkan, de pijp en het vaasje met bloemen voor het raamgordijn waardoorheen het
licht naar binnen zeeft. In dit eenvoudige gegeven kon van Rees alle kanten van zijn
talent tenvolle ontplooien: een teederheid, die de dingen zoo spoedig mogelijk zet
in een sfeer van vrede, van diaphane verstilling, een innigheid die, zonder dat zij
eerst, zooals bij den meer dramatisch aangelegden kunstenaar, geschiedt, diep in de
objecten in hun aardschen staat ingaat, hen al spoedig mee op wil dragen naar boven.
‘Beneden is 't gewoel, hierboven is het stil’ zong Vondel. Maar daarboven tilt van
Rees, zonder het gewoel beneden veel aandacht waard te keuren zijn onderwerpen
op, en daar komen zij tot harmonie en schoone rust. Nu láát het stilleven zich op
deze wijze optillen. Het kan aanstonds, zonder eerst veroverd te zijn, zonder dat het
protesteert, mee gedragen worden naar die stille, diaphane sfeer van ‘het geloof,’ als
men 't zoo noemen wil. De figuur, het portret, de mensch, laat zich dit echter veelal
niét doen. Hij protesteert. Men kan hem niet ‘dwingen om in te gaan.’ Hij moet eerst
ten volle veroverd worden. Laat de kunstenaar dit na, of is hij hiertoe niet bij machte,
dan bestaat er groote kans, dat er in die stilte waarheen hij, in dit geval wel zeer
ontijdig, opstijgt, geen verklaard mensch, of verklaarde figuur komt te staan, maar
een min of meer dood beeld. Onder het nieuwste, hier hangende werk van Van Rees
komen enkele stukken voor van geschilderde beeldhouw-koppen, met pupillooze
oogen, schuin-scherp afgesneden halzen, enz. Hun ontstaan verklaar ik me eerder
op de boven-aangeduide wijze, dan als gevolg van een soort ‘verlaat’ cubistisch
experiment. Zij zijn voor mij eerder symbool van een forceeren van de grenzen van
het eigen talent, dan nieuwe ‘vanzelf’ ontsproten bloesem. Het ineenloopen, het
vervlakken van de grenzen tusschen twee kunsten, hier de picturale en de plastische,
is trouwens m.i. op zichzelf al een teeken, dat hier van forceeren, dus van onmacht,
van tijdelijke afwijking, gesproken moet worden.
Dat hij de eigen ontwikkelingslijn, die zoo zeker en recht scheen toe te loopen op
de muurschildering (niet het muur-relief!) in het kerkgebouw, weer spoedig zonder
afwijken zal volgen, lijkt me zeker. Overigens is deze tentoonstelling toch weer
winst: al was 't alleen maar om de bovenbedoelde stillevens: men zou er dit innige,
echte en diepe talent nog weer meer om hebben lief gekregen.
A.E.V.D.T.
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De beeldhouwer Johan Polet,
door Kasper Niehaus
ZIJ, die steeds naar de zeventiende eeuw terugzien, kunnen althans in één opzicht
dien ouden tijd niet beter noemen dan den onzen: het nieuwe licht der jongste
beeldhouwschool kan niet overstraald worden door den glans der gouden eeuw. Want
terwijl de schilderkunst in de zeventiende eeuw tot zoo'n algemeenen bloei kwam,
dat de kunstgeleerden verlegen staan bij het rubriceeren der vele
schilderspersoonlijkheden, werd de geschiedenis der zeventiende eeuwsche
beeldhouwkunst voornamelijk gemaakt door de De Keyzers, door Arthur Quellinus
en door Rombout Verhulst. Zij aanvaardden de Italiaansche renaissance, zonder er
iets anders, iets specifiek Hollandsch van te maken; zij kregen daardoor nooit die
Europeesche beteekenis van onze oude schilders. Zooals Polet schreef, zijn Rombout
Verhulst en later Arthur Quellinus (van Zuid-Nederlandsche geboorte)
vertegenwoordigers eener geïmporteerde beeldhouwkunst van Latijnsche origine:
geen inheemsche traditie en zelfs geen volkskunst ging hier de moderne
beeldhouwkunst vooraf: ‘Een volkomen negatieve, doch beteekenend gunstige
voorwaarde, de afwezigheid eener remmende en hinderende traditie, was dus aanwezig
tot basis eener werkelijk moderne plastiek!’ Prof. W. Vogelsang, de beste kenner
onzer beeldhouwkunst, schreef eens naar aanleiding van een door mij georganiseerde
tentoonstelling van een groep moderne Hollandsche beeldhouwers en schilders, dat
zij in de eerste plaats weer eens geleerd had, aan wien het niet gelooven wilde, dat
er een Hollandsche moderne beeldhouwkunst bestond: ‘Natuurlijk leeren alleen zij,
die willen leeren; anderen zullen voor de zooveelste maal aan zichzelve verzekeren,
dat in Nederland nu eenmaal de beeldhouwkunst geen plaats innemen kan. Zijn ze
historizeerend aangelegd, dan haasten ze zich er bij te argumenteeren, dat immers
onze weinige beeldhouwers van beteekenis buitenlanders waren of althans hun school
in het buitenland hadden gezocht, zooals Quellinus, wellicht ook van Terwen en
Claus Sluiter. Met Rombout Verhulst zit men 'n beetje en de merkwaardige
naamloozen, die onze koorbanken en altaren sneden, nu ja, dat waren dan - voor 't
gemak der redeneering - eigenlijk kunstnijveren, geen beeldhouwers in grooten stijl.
Zijn de beoordeelaars er meer op uit, om met de duistere theorieën van klimaat en
ras te werken, dan vertellen ze u, dat er geen beeldhouwkunst kan groeien, waar de
natuur uitsluitend als schilderes optreedt. Alleen in landen, waar de natuur zelf vormen
boetseert van raadselachtige gedaante en ontzagwekkende afmetingen, in berglanden
of in
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landen (vlak) bij de bergen, alleen dáár bloeit deze kunst. Deze vaak herhaalde
meeningen zijn zooals zoovele meeningen, die men elkaar napraat, in den grond
noch geheel van juistheid verstoken, noch in volle beteekenis als juist te aanvaarden.
Er is iets van aan, maar de beschouwing even onvolledig als eenzijdig.’
Na geconstateerd te hebben, dat wij een beeldhouwkunst als Italië en Griekenland,
als groote gedeelten van Frankrijk en een deel van Duitschland die hebben gehad en
nog kennen, nooit gehad hebben en nooit zullen hebben, wijst de geleerde schrijver
dan op het afgebakende terrein onzer sculptuur, daarmee een der kanten van haar
ingewikkeld probleem rakend: ‘Ze mist, en wellicht terecht voor ons doen, de wijdsche
belangstelling en dat, een ander soort inspanning en ander soort van talenten eischende
v o l u m e van de beeldhouwkunst in de landen, waar die kunst ruiterlijk de leiding
heeft of gehad heeft. Als men haar grenzen tot grootsche scheppingen - ook wat het
formaat betreft n.l. - wil forceeren, dan vermindert haar levende kracht. Zoo is nu
eenmaal ons eigen groeisel niet. Waar er toch aan dergelijke representatieve effecten
behoefte is, heeft men, Verhulst uitgezonderd, die in een sterk internationale periode
voor een land van Europeesche beteekenis werkte, in onze geschiedenis weinig aan
te wijzen. Maar het is ons ook niet om de afmetingen te doen. Wij zijn tevreden
wanneer de innerlijke impuls, de artistieke bekentenis volledig te voorschijn komt
en wij herinneren ons dan weer een oogenblik aan de bewering der milieu-theoretici,
die wij boven aanhaalden en die men voor Nederland zou moeten uitbreiden, door
er bij te voegen, dat ook in onze inheemsche natuur wel degelijk het plastische
voorbeeld, n.l. de zeggenskracht van doorsnede, profiel en oppervlak wordt
aangetroffen, mits men het niet in groote maten zoeke.’ Dit geldt ook voor onze jonge
sculptuur, aan wie vrije plastieken totnutoe over 't algemeen beter gelukten dan
bouwbeeld- houwwerken.
***
Na de gouden eeuw komt er een heelen tijd niets. Pas op het einde der vorige eeuw,
toen er op elk levensterrein een hernieuwing plaats vond, werd ook de beeldhouwkunst
hier te lande tot nieuw leven gewekt. Als karakteristieke figuren treden op den
voorgrond J. Mendes da Costa, L. Zijl en de sedert overleden Charles van Wyck. De
laatste was de typische vertegenwoordiger van een plastiek, die zich aansloot bij het
in de schilderkunst heerschende impressionisme. Het ging hier om de uit het leven
gegrepen figuren en de directe beelding er van. In dit genre werden schoone resultaten
door hem bereikt. - L. Zijl, strevend naar nieuwe mogelijkheden in zijn werk, wierp
zich op alle richtingen achtereenvolgens, van de meest abstracte tot de meest
naturalistische, waaruit het uiteenloopende karakter
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van zijn werk te verklaren is. Dit was onder deze omstandigheden - alle richting in
de beeldhouwkunst was in dezen tijd zoek - een zeer juist en begrijpelijk standpunt.
- In Mendes da Costa's werk ontdekken wij de merkbaar bewuste bedoeling van stijl.
Dit ideëel willen was voor de voorgaande generatie zeer vooruitstrevend te noemen.
- Zij worden gevolgd door een heele phalanx van jonge beeldhouwers, zoodat men
thans zonder overdrijving kan spreken van een bloei der beeldhouwkunst, zoo
algemeen als zij in Holland nog nimmer bereikte. Deze periode vond niet als de
negentiende-eeuwsche Hollandsche schilderschool, rijke vaderlandsche tradities
voort te zetten, zij was, behalve op zichzelve, aangewezen op uitheemsche
voorbeelden, welke te kiezen haar vergemakkelijkt werd door de moderne
communicatiemiddelen. Haar ontwikkelingsgang loopt eerder parallel met die der
moderne schilderkunst, althans in zoover dat zij evenals deze een meer internationaal
karakter draagt, in tegenstelling met onze negentiende-eeuwsche schilderkunst, die
niet in de laatste plaats door haar nationaal accent de aandacht van het buitenland
had.
***
In den zoogenaamden ‘paragone’, den wedstrijd tusschen de schilderkunst en de
overige kunsten, waaronder de beeldhouwkunst, welke als inleiding tot het
schildersboek aan het hoofd van het eigenlijke tractaat geplaatst is, geeft Leonardo
da Vinci een persoonsbeschrijving van den beeldhouwer, die, tengevolge van het
zweet, dat bij het slechts spierkracht en hamerslagen vereischende weghouwen van
de overbodige steen voortgebracht wordt en dat zich met het stof tot vuil vermengt,
heelemaal smerig in 't gezicht en met marmerstof ingepoederd is, zoodat hij er als
een bakker uitziet; hij is van onder tot boven met marmergruis overdekt, alsof het
op z'n rug gesneeuwd heeft. Dit signalement is niet zonder overdrijving: Johan Polet
althans ziet er niet uit als een bakker; wellicht dat de werkman, die hem, toen hij er
met zijn ‘boucharde’ (een stalen hamer met getand oppervlak) op lostrok, zoodat de
stukken hem langs de ooren vlogen, voor ‘Dempsey’ schold, hem juister naam gaf:
een worstelaar met de engel, die hij niet loslaat, tenzij deze hem zegent! Leonardo's
bewering, dat 's beeldhouwers behuizing vol steengruis en stof is, stemt meer met
de waarheid overeen. Polet's atelier is aan den zelfkant der stad, waar men naast
nieuwe buurten nog schilderachtige gevallen ziet, die Jongkind bekoord zouden
hebben; in een wijk, waar, evenals in de middeleeuwen, leden van dezelfde gilden,
hier steen- en beeldhouwers, broederlijk samenwonen. Het prettigste van een
museumbezoek, schreef Van Deyssel eens, is het tweede ontbijt, dat er op volgt.
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Toen ik Polet's atelier-museum in gezelschap van den beeldhouwer zou bezoeken,
begonnen wij maar met 't prettigste. Voor den kunstenaar was 't overigens het eerste
ontbijt; de kunst maakt hem soms zoo abstract, dat hij het eten ervoor vergeet. Wellicht
meent hij ook, evenals Delacroix, beter te kunnen werken als hij hongerig is.
Zooals F.M. Huebner in z'n werk over de nieuwe Hollandsche beeldhouwkunst
terecht heeft opgemerkt, kwam de krachtige strooming, die eerst aan het einde der
vorige eeuw ontsprong, uit de steenhouwerswerkplaatsen, niet uit de zalen der
Academie.
Polet is evenals John Rädecker, met wien hij en Hildo Krop steeds in een adem
genoemd worden, - men mag, wellicht niet alleen omdat Polet de jongste van dit
driemanschap is (hij werd den 17den Augustus 1894 te Amsterdam geboren), het
meest van hem verwachten -, van een familie van ‘artisans’. Als zoon van een
steenhouwer, kwam hij alras tot het bewerken van den steen en zoo hakte hij, nog
heel jong, voor zijn vader uit de vrije hand o.a. verschillende guirlandes. Later ging
hij op de Quellinusschool in de leer en weer later op de kunstnijverheidsschool te
Amsterdam, waar hij gipskoppen, den jongen Brutus of een Venusbeeld, niet van
harte copieerde. Tweemaal deed hij vergeefs toelatingsexamen voor de
Rijks-Academie, wat meer een oneer voor deze inrichting dan voor hem is.
***
De eerste belangrijke werken van Johan Polet zijn maskers, niet bedoeld als
eenvoudige natuurnabootsingen, doch inspiraties verwerkelijkend van zuiver
geestelijken oorsprong, physionomieën verbeeldend als weerspiegelingen van de
ziel.
Het beeldhouwwerk aan het door den architect C.J. Blauw gebouwde laboratorium
voor micro-biologie te Wageningen is uitgevoerd deels in als graniet zoo harde
muschel-kalksteen, - waarop de gewone beitels bot slaan en waarvoor dan ook speciale
granietbeitels noodig waren -, deels in eikenhout. Slechts zeer summiere schetsen
op papier gaven hierbij richting. Dat was voor Polet volgens eigen bekentenis:
‘....ideaal, zoo ter plaatse in den muur, zonder voorbeeld of model met 't daarin
vastgemetselde ruwe brok bruten steen voor je, en dan begin ik maar te kluiven!’
In het groote middensluitstuk boven de ingangspoort, een masker van M. 1.60 bij
M. 1.20, zijn het onverpoosde denken en de onverzettelijke wilskracht, welke tot
onderzoeken leidt, weergegeven. Het wordt geflankeerd door twee koppen, links
door een die het slapende verstand, rechts door een die de ontwakende natuur
zinnebeeldig voorstelt. - Aan weerszijden
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van den anderen ingang van het laboratorium voor planten-physiologie heeft Polet
twee hoeksteenen gebeiteld: abstracte dierkoppen, waaronder een soort haaienkop,
symboliseerend de actieve zucht tot zelfbehoud en het passieve ondergaan van de
levenskrachten.
Van het in eikenhout gehakte bouwbeeldhouwwerk te Wageningen, - twee groepen
van drie koppen van verschillend karakter -, nam Polet het eerst die onderhanden,
welke de ziel van het Europeesche Westen, de Westersche denkactiviteit trachtte uit
te drukken, deze links- en rechts flankeerend door koppen die den geest van het
Europeesche Zuiden en van Afrika moeten verbeelden, In de andere groep, waarvan
de plastische vormen zich beperken tot verticalen en horizontalen, werd beproefd
den geest van het Calvinisme, het materialisme en het revolutionair activisme, voor
de aanschouwing te openbaren.
In denzelfden tijd als deze bouw-plastiek is ook een zeer abstract vrouwebeeld bestemd om in aluminium te worden gegoten - ontstaan, waarvan hij echter zelf
meent, dat een uitsluitend volgen van de daarin aangeduide richting - een tendenz
die evenwijdig loopt met den weg, waarop een beeldhouwer als Alexander Archipenko
zich bevindt - tot steriliteit zou leiden.
Aristide Maillol, de voorgaande meester, die door de natuur klassiek geworden
is, zei in een gesprek eens: ‘Zie je, de cubisten, dat zijn ten deele heel begaafde jonge
lieden, maar de letter heeft bij hen den geest gedood. Zij hebben Plato gelezen en nu
is alles bij hen “idee.” Geloof me, Plato zou hunne scheppingen afschuwelijk vinden
en de strakke borsten mijner steenen godin daar zouden hem meer verheugen dan
zoo'n cubistische constructie. De cubisten zeggen, dat zij eene onzinnelijke, eene
decente kunst willen. Welk een dwaasheid! De kunst is toch de zinnelijkheid zelve.
Waarmee zal men haar dan maken, als het niet met de zinnen is?’
In dit verband herinner ik ook aan het antwoord, dat de fijne, moderne Fransche
beeldhouwer Charles Despiau gaf op de vraag, wat hij van de expressionisten en
cubisten dacht, van Archipenko b.v. of van Nadelmann: ‘Maar deze lieden maken
toch niets nieuws. Wat in deze dingen zit, dat moet in elke goede sculptuur zitten,
maar dat is slechts het eerste begin. Ik noem deze menschen “de eerstbeginnenden”,
de kunst begint pas daar, waar deze lieden ophouden. Zij zijn natuurlijk interessanter
dan de knoeiers van de Ecole des Beaux Arts, die heelemaal niets zijn en die niet
snappen, waar het op aankomt. Maar zij weten ook niet hoe het verder moet gaan.’
Polet's intuïtieve behoefte aan rijkdom houdt hem van overdreven
vereenvoudigingen terug.
Een groot in gips gegoten beeld van een textielarbeider geworden boer, volgens
Polet ‘....de eerste kunstnijvere,’ waarvan Just Havelaar
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schreef, dat het een machtig beeld was, groot van houding, dwingend van expressie,
uit de verte verwant aan Rodin's Burgers van Calais, zij 't dan in strenge vormen, is
in opdracht van het Nederlandsch Kunstverbond vervaardigd voor de internationale
tentoonstelling van décoratieve kunsten te Parijs, waar het zijn naam dan ook heeft
hooggehouden.
Beter bekend bij het groote publiek is hij door zijn gevelbeeldhouwwerken: figuren,
maskers en reliefs, uitgevoerd aan het warenhuis ‘De Bijenkorf’ in Den Haag,
gebouwd door den architect Piet Kramer, evenals de brug naar het Leidsche plein te
Amsterdam, die Polet met dierplastieken versierde.
***
Op de binnenplaats van z'n atelier, waar een haan met z'n kippen meer steenen van
allerlei soort dan graantjes kon pikken, zag ik o.a. het in beton gegoten, schoone
beeldje (Polet vindt het zelfs te ‘aesthetisch’) van een zittende naakte vrouw, dat, in
steen gehouwen, bestemd was om de groote vestibule van het stadhuis te Amsterdam
te versieren, maar dat verbannen werd uit hoofde van een misplaatste preutschheid
der autoriteiten, die de levensgroote mannen- en vrouwenbeelden van Duitsche
makelij, die met hun paradijsachtige naaktheid den gevel versieren van het gebouw
van het dagblad ‘De Standaard’ (dat toch niet voor libertijnsch doorgaat), aan den
openbaren weg toelieten eventueel ook andere zinnen dan den kunstzin idyllisch te
prikkelen. En wat zou een beeldhouwer moeten beginnen zonder het naakt, dat voor
de plastiek is wat de ode in de dichtkunst is. Het kalm zittende lichaam van dit naakte
vrouwtje is in volkomen rust, geen gespannen spier verstoort het zuiver welvende
oppervlak. Polet haat hier de beweging, die de lijnen verplaatst. Bij den gevulden
vorm, welks eenheid hij harmonisch wist te bewaren, denkt men aan de klassieke
vergelijking met het water der badkuip, dat, terwijl het 't bassin verlaat, het lichaam
van de badende aan de lucht teruggeeft. Aan de wet der materiaalbesparing is hier
voldaan, het beeld vormt een homogeen blok, dat men van een berghelling zou kunnen
gooien, zonder dat het z'n extremiteiten brak. Een uitvoering van dit werk met z'n
zachte en groote vormen in rose terra-cotta zou heel schoon zijn. Als een der
symptomen van het verval der zuivere, elementaire plastiek, door de inmenging van
strijdige factoren, noemt Polet: de ontkenning van de structuur van het materiaal, het
aantasten en opheffen van de homogene steenmassa ten gerieve eener anatomische
mechaniek, dus betrekkelijke opheffing van de mogelijkheid eener materie en inhoud
synthetiseerende, spanningsvolle psychische eenheid. Polet's plastieken zijn nooit
naar de natuur gemaakt. Hij werkt in principe niet naar de natuur. Hij heeft van te
voren z'n idee van de sculptuur die hij wil vervaardigen. Naar dit idée maakt hij een
kleischets,
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ook wel eens een in gips. Dan gaat hij 't liefst aan den steen. Hij houdt meer van
steen dan van brons, dat hem te donker, licht-opslorpend mag zijn, evenals Maillol,
die eens zei: ‘Steen is je ware. In klei werken, daar is geen aardigheid aan. De jonge
beeldhouwers fabriceer en tegenwoordig in 't geheel niets anders. Zij maken iedere
paar dagen een kleimodel. Daarvan wordt dan een gipsafgietsel genomen. Maar dat
is toch geen sculptuur! Ook Rodin heeft nooit een steen onder handen gehad. Hij
heeft het me zelf eens bekend. Hij had heele wagens vol klei verwerkt. M'n God,
men maakt bronzen, omdat de menschen nu eenmaal beenen hebben. Als zij vrij
staan, wijdbeens, of zelfs dansend op één been, dan kan men dat in steen niet maken.’
Op deze binnenplaats was ook opgesteld z'n arbeider, dien men eens een moderne
Sysiphos genoemd heeft. Zonder model noch voorstudies houwde de kunstenaar hem
direct in het lava-basalt, zwart als de steenkool, waarin deze mijnwerker werkt.
Zeer bewonderd op eene expositie te Amsterdam, in 1925, werd het beeld de
speelbal der fortuin, raakte in vergetelheid, en diende, met 's kunstenaars medeweten,
wel als.... mattenklopper. Het wil inderdaad wel schijnen of Holland, ‘met een in
cultureel opzicht zich misdragende, provinciale bevolking, zich bijna niet meer
bewust indertijd eenige der allergrootsten te hebben voortgebracht en aan de spits
der Europeesche ontwikkeling te hebben gestaan’, - zooals Polet schreef in z'n
inleiding tot het ook aan zijn werk gewijde Wendingennummer -, een reeds zoo veel
gevend talent als hij niet waard is. Frankrijk en Duitschland zouden zich zelf reeds
lang geëerd hebben door dezen jongen meester en z'n werk te eeren.
Museumdirecteuren en particuliere verzamelaars zouden daar z'n zaken uit elkanders
handen gegrist hebben. Hier te lande echter niets dan doodende onverschilligheid
buiten de kringen der moderne architecten.
***
Terwijl Polet's eerste beeldhouwwerken vooral rust uitdrukten, werden z'n latere
plastieken, even sterk en gezond blijvend, over 't algemeen onrustiger en
getourmenteerder, bewegelijker, niet alleen in de poses en de gebaren, maar ook in
de volumes. Soms vindt men deze vroege statiek nog terug in een later werk, zooals
het beeld van een zittende vrouw en een staand kindje; ja dikwijls in een en hetzelfde
werk, waarvan het bovenste gedeelte dan gaarne dynamisch, het onderste statisch is.
Deze twee types zijner figuren: het strenge, rustige en het losse, sterk bewogene,
leven rustig naast elkander. Wellicht dat hij, evenals Hermann Haller, na een strenge
figuur gemaakt te hebben, aanstonds ook een ‘barocke’ moet maken en dat dit ook
bij hem een innerlijke wet is.
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‘De beeldhouwkunst, dat is de kunst der openingen en der welvingen’, zei Carpeaux'
groote navolger Rodin, en ook Polet bewerkt z'n stof met diepe openingen; hij maakt
z'n menschbeelden als 't ware uit gaten, met het doel zooveel mogelijk licht in het
vlak aan te brengen, door middel van het licht-en-donker, een effect, dat men met
meer recht plastisch dan picturaal kan noemen: de oudste schilderkunst drukt zich
dan ook alleen uit met de haar eigen middelen van lijnen en vlakke kleuren.
Rodin heeft het verschil tusschen statische en dynamische plastiek met een
voorbeeld veraanschouwelijkt: ‘Als ik de hand plat op een steen leg’, zei hij tot z'n
leerlingen, ‘met de palm op het vlak, heb ik het oude, accentlooze relief; terwijl, als
ik het zóó doe’, - hij steunde de hand met het gewricht op den steen en spreidde de
vingers in de lucht, - de hand in de diepte verschijnt en valeur krijgt. Als een
beeldhouwer het zoo doet, heeft hij genie. Dat wil in werkelijkheid slechts zeggen,
dat hij zien kan.’ Met andere woorden zegt Polet hetzelfde: ‘Een beeld moet geen
argument tegen de ruimte zijn, maar het moet de massa's, in contact met de ruimte
er omheen, organiseeren.’ De vorm van het détail mag niet als zoodanig bestaan, hij
moet opgaan in den vorm van het geheel. Deze theorie latend voor wat zij is, geeft
Polet ons voorbeelden van wat hij zeggen wil, in z'n werken. Boeren en arbeiders;
moeders met kinderen; vrouwelijke naaktfiguren: dat zijn de hoofdgroepen van
gegevens waarin hij zich krachtig uit.
Volgens Polet zoeken wij in de kunst te veel het ooggenot, wij eischen dat zij ons
een soort van romantisch paradijs schept, waar men een oogenblik uitrust van de
harde werkelijkheid. Een figuur van een naakte vrouw, liggend in de smart van het
baren; een andere vrouwelijk halffiguur, die iets Bacchantisch heeft en waarin het
leven schijnt te beginnen, doen dan ook minder ‘aesthetisch’ aan dan het reeds
genoemde vrouwebeeld en dan het in het motief met de in de collectie-Kröller
berustende groote steensculptuur verwante Eva-beeldjes. Er is hierin minder gezocht
naar de schoonheid door den stijlvorm. Zij toonen geen trotsche klassieke schoonheid,
maar menschelijke tragiek, gezien in het licht van het medelijden. In weer een ander
vrouwelijk halffiguurtje in brons werden de bewegingsrichtingen sterk aangeduid.
Het rood en gouden ontwerp voor een grooter tuinbeeld van een moeder, die haar
kind in haar breeden schoot wiegt, is nog niet uitgevoerd in een aesthetischer en
duurzamer materiaal, evenmin als die andere ‘maternité’, waar de beschaduwde vorm
van het gebogen hoofd der moeder zoo'n hooge gevoelswaarde heeft en zoo diep van
beteekenis is. (Er was indertijd sprake van dat dit beeld den ingang van het Vondelpark
zou versieren).
Vooral het laatste wekt dien gesloten indruk der massa, welke de grondslag is van
elke monumentale werking. Maar omdat, zooals Rodin reeds tot z'n leerlingen zei,
vereenvoudiging zonder détail slechts armoede
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geeft en het détail het bloed is in het organisme en begrepen moet zijn in het geheel,
dat het omhult zonder het te dooden, hield de moderne beeldhouwer, evenals de
oude, de klare innerlijke organisatie van zijn groep voor even onontbeerlijk als haar
uiterlijke omtrek.
Twee pendants vormende beelden van een landarbeiderspaar, ook in de poses met
elkaar verwant; met hun golvende vormen rhythmische werken, waardoor een storm
gewaaid schijnt te hebben, behooren tot z'n laatste en beste werken. Alles hierin is
beweging, de anatomie der spieren werd aan het rhythmische onderworpen, niets
onderbreekt den stroom der lijnen. Zij schijnen geboetseerd met de aarde die zij
bezaaien, het zijn, evenals de boeren van Millet en van Gogh ‘des êtres sacrés de
pure verité’. Getrokken naar de aarde, vormen deze landarbeiders een contrast met
die beeldgroep van twee naast elkaar gaande vrouwen, stadsarbeidsters, zooals
Breitner wel schilderde; zij zien meer vooruit en hebben iets bloemigers. Aparter in
zijn oeuvre staat dat beeld van den man en het kind - welks stupéfactie over 't wonder
van 't leven sterk is uitgedrukt - dat men een modernen Christophorus zou kunnen
noemen, den veerman, die het kind ‘uit de stormachtige zee van smart en dood in de
haven der rust, aan den anderen oever der bevrijding overzet.’ In al deze werken, laat ons trotsch zijn op den landgenoot die ze maakte -, wordt de ruimte niet ontkend,
maar tot harmonie gebracht; staat de expressie van den kop in onverbreeklijk verband
met die van het figuur, uit welks psychische beteekenis de structuur voortkwam.
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Jan Veth als schrijver,
door W.J. Steenhoff
DE figuur van Jan Veth is van meer dan één kant te zien: als schilder van portretten
en als schrijver - ook nog als maatschappij-mensch. Het kan dan opvallen (hoewel
daar naar mijn weten nog niet op gewezen werd) dat zijn werkzaamheid, als schilder
en als schrijver, zeer verschillend geaard lijkt, zelfs van geheel tegenovergesteld
karakter. Daar is ten eerste het verschil van den zich tot één onderwerp - het Portret
- beperkenden schilder (de uitzonderingen zijn van te weinig belang om in tel te
komen) en de veelzijdigheid van stof bij den schrijver. Dan is er de groote
tegenstelling in den uitingsvorm, die als tweeërlei doet kennen: bij den schilder een
uitermate strak-geconcentreerde inspanning, met verschijnselen van moeizame
volharding, tegenover de uitgelatenheid, en de vlotheid van uiting bij den schrijver.
Het schilderwerk - zou men kunnen zeggen - met zijn stroeven ernst heeft een
puriteinsch karakter, vergeleken met het tieriger, darteler, maar ook rederijker
schrijfwerk. Technisch beschouwd is het weliger; er is gestreefd naar een eloquentie
in de uitzegging door lenigheid in zinswending en kleurigheid van woord. Het kan
lijken, dat Veth bij zijn schilderen geen andere preoccupatie kende dan het volbrengen
van een goed - een absoluut - portret, maar dat bij zijn kunstbeschouwingen, zijn
critieken, enz., naast de zakelijke behandeling, het onderwerp hem toch ook dienstbaar
was tot een woordkunstige oefening. Men kan zich hierbij afvragen in welke
hoedanigheid Veth het wezenlijkst zich zelf is, of zijn waarde allermeest te zoeken
- vervolgens, waar hij zich 't meest op dreef voelde, aan zijn schrijftafel dan wel voor
den ezel.
Daar kan bij opgemerkt worden, dat Veth het portretteeren als het gewichtigste
deel van zijn levenswerk moet hebben beschouwd, dat hij met de hem eigene
onwrikbaarheid van beginselen en opvatting, zich dáár dan ook den straksten teugel
aanlegde. Als drijfveer tot een handeling kan er echter een onderscheid worden gezien
tusschen hartelust en ambitie of ijverzucht, gelijk alle uiting ook de teekenen vertoont
van het overheerschend impulsieve dan wel van het gecultiveerde element. Het laatste
dan lijkt me in Veth's schilderbedrijf het meest waarneembaar. Zoo geloof ik ook,
dat hij tot de zéér weinigen behoort, wien de academische opleiding (hoewel hij daar
zelf wel eens op gesmaald heeft) heil heeft aangebracht. (In het tegenovergestelde
zou hier te verwijzen zijn naar een anderen schilderschrijver: Van Looy, in wiens
bloedrijk, kerngezond proza de aan de academie getemde schilder zich ongebonden
en oppermachtig uitspreekt).
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Onmiskenbaar echter maakt bij Veth het werk van den schrijver meer den indruk
van de levendigheid der spontaniteit dan dat van den schilder, die, wel met volle
toewijding en ook liefdevol, maar toch als gold het een aanvaarde plichtsvervullmg,
zich van een moeitevolle taak kwijt. En het kan dan wel zijn, dat, nà den uiterst
ingespannen arbeid aan den ezel, hij weer op adem kwam voor de schrijftafel - dat
hij, wellicht onbewust, in het schrijven toch eigenlijk zijn pleizierigste bezigheid
vond. De rijke afwisseling van onderwerp, ook de roerigheid van geest en een wijde
belangstelling, die er bij vrijkomen, zouden dan 't natuurlijk gevolg kunnen zijn van
het ondervinden eener weldadige ontspanning. Waarmee dan nog niet gezegd is, dat
dit ook Veth's ernstigste, meest bezonken, bezigheid was!
Zooals uit die teekening op de naaktklas reeds de toekomstige conterfeiter te raden
was, zoo kan eveneens bij het herlezen van zijn opstellen, de redeneergrage, maar
ook de welbespraakte jonge man met zijn helderen kop en vastheid-in-meening, weer
in herinnering komen. De schrijver en de openbare woordvoerder over de meest
verscheiden kunstaangelegenheden, gingen in elkaar op. Hij was daarbij de steeds
waakzame publicist, die over alles wat in de wereld van kunst of schoonheidsbelangen
aan de orde van den dag kwam, zijn licht deed schijnen. Zoo liet hij zijn stem hooren
in 't geding over: ‘de ontmanteling van de Nieuwe Kerk’, over 't behoud van de
Reguliersgracht te Amsterdam; in een artikel ‘Op de Valreep’ tot redding van het
oude Buitengasthuis; over de toen brandende kwestie van de Nachtwachtverlichting
- herhaaldelijk, en over hoeveel nog meer!
Veth stond midden in het leven - het kunstleven dan van die dagen vol gisting en
beroering - en hij weerde zich naar alle zijden met blakenden ijver en onverzwakte
geestkracht.
Hij is niet te denken buiten de ‘beweging van '80’. Hij ging als kameraad om met
de vooraanstaande nieuwlichters van dien tijd en hoevelen daarvan hebben voor hem
niet geposeerd!
Dat kameraadschappelijk verkeer zal hem wel een voller besef bijgebracht hebben
van de geestelijke verwantschap tusschen pen- en penseelvoerders, die met hun
uitingen opstandig manifesteerden tegen de wezenloosheid van sleurgang en
conventie. En al kan, achteraf beschouwd, die beweging ons niet meer toelijken dan
een kortstondige episode in het groote verloop der kunstontwikkeling, ze was
historisch-gezien noodwendig, als een nieuwe bron van warmteuitstraling, die noodige
energie toevoerde tot verjongde en vruchtbare daadkracht. In die sfeer van
enthousiasme en eendrachtigen élan is Veth opgegroeid, maar niet als anderen heeft
hij die als een roes beleefd. Met de hem aangeboren eigenschappen van intelligentie
en redelijk onderscheidingsvermogen, wist hij altijd voor zich zelf het roer recht te
houden. Ook in zijn vurigsten tijd betoonde hij zich nooit een heethoofd. Daarom
wekte zijn woord vertrouwen bij veel wankele
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geesten en oefende hij, ook nadien - toen de botsende toestanden (en ook hij zelf!)
zich wat gerangeerd hadden - een zeker officieel gezag uit met zijn uitspraken.
Zulk een altijd strijdvaardig, vooral ook welsprekend pleitbezorger voor de nieuwe
kunst was voor een nog groeiende beweging van onschatbare waarde. Veth in 't
bijzonder is het dan ook geweest, die de ooren heeft geopend van de hardhoorigen,
die de gedaante eener verjongde schilderkunst in 't licht heeft gesteld voor de oogen
der verblufte toeschouwers, de vaagheid in veler begrippen daarover verhelderd,
weifelenden opgepord en ook vele aanvallen heeft afgeslagen. Zijn polemisch talent
kwam hem daarbij zeer van pas. Zijn verweer was altijd vaardig, kantig gestyleerd
en dikwijls met de snelle flikkeringen van spiritueele gevatheid. Soms wel is het
daarbij merkbaar, dat een baldadige spotlust zich uitviert, of dat het een louter vermaak
wordt in een intellectueele schermutseling.
Daartegenover was het wel weer eens noodig, dat deze man, die voor alles trachtte
maat te houden en in de jongere uitingen ook voor opgeblazene verschijnselen niet
blind was, zich schrap zette tegen zinledige, of banale terminologieën. Een der
schitterendste proeven van zijn hekelend proza leverde hij met zijn charge over het
toen zoo gaarne gebruikte - en veel misbruikte - woordje ‘Artistiek’. Dit artikeltje,
zoo pittig en vlot geschreven van 't eene zinnetje op het andere, is als een luchtig,
jongleerend spel van woorden.
Intusschen zal door dat stukje het veelvuldig misbruik van dat artistiekerige woordje
wel wat tegen zijn gegaan.
Waar heeft Veth al niet in geschreven, naar hoeveel zijden liggen zijn
pennevruchten al niet uitgestrooid! Buiten den ‘Nieuwe Gids,’ werd hij trouw
medewerker aan het ‘Dagblad de Amsterdammer’ (der radicalen, onder de Koo) dat
vervolgens in het ‘Groene Weekblad’ overging. Daarna verplaatste hij (zooals hij 't
noemde) zijn schrijftafel naar ‘De Kroniek,’ onder Tak, waar hij tot gezelschap heeft
een toenmalige intellectueele keurbende. Maar hoeveel andere bladen en tijdschriften
nog namen - en hoe gretig - het geschrijf van Veth op! Later kwam hij terecht bij ‘de
Gids’, het oude tijdschrift dat (ironie van historische gebeurtenissen) zich wist te
handhaven tegenover den stormloop uit ‘'80’ onder de vlag van den ‘Nieuwe Gids’!
Aan al die schrifturen kunnen dan toegevoegd worden afzonderlijke vlugschriften
en ook heele boeken, waaronder dat over Rembrandt zeker het bekendste is.
Indien daarbij gedacht wordt aan al den tijd dien het voortdurende en zoo
inspannende portretschilderen vorderde, dan moest hij wel over een ongewone
werkkracht beschikken. Ik hoorde eens van iemand, die hem van zeer nabij bekend
was, dat Veth tot vasten regel had aangenomen iederen avond om acht uur aan zijn
schrijftafel te gaan zitten. Wat
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karakteristiek is voor den man, wiens geheele leven schijnt ingericht volgens vaste
gedragslijn, beseffend, dat het onderhouden van orde en regelmaat een der geheimen
is tot slagen. En ik herinner me in dit verband een artikel over de noodzakelijkheid
van systeem en regeling bij alle verrichting - zonder welke zelfs geen soep kan
gekookt worden - naar aanleiding van beschouwingen op dit thema door
Violet-le-Duc, dien helderdenkenden en vernuftigen, maar weinig creatieven
bouwmeester, met wien Veth wel eenige gelijkenis toont.
Het schrijfwerk van Veth, in 't geheel overzien, is van velerlei schakeering - en
met scherpe tegenstellingen, naar gelang van onderwerp of strekking. Men heeft er
zijn drie bundels verzamelde opstellen, waarin slechts 'n luttel deel van zijn productie
is bijeen gebracht, maar op door te bladeren om onder den indruk te komen van de
benijdenswaardige vaardigheid, de virtuositeit zelfs, in de wijze om zich uit te
drukken. En die rijk-bespraakte schrijfwijze wisselt naar den vorm met den inhoud,
of den aard van het onderwerp, mee. Veth had bij uitnemendheid ‘een wèlversneden
pen’, om het op zijn ouderwetsch te zeggen - of liever nog: méérdere, op verschillende
wijze, wèlversneden pennen, afwisselend scherp aangespitst of breeder van punt,
gelijk een teekenaar met één stukje krijt weet te manoeuvreeren op verschillende en
doeltreffende wijs. Maar, hoe dan ook aangewend, is het een pen, die al onder den
aanlokkenden aanblik van een blank velletje papier op gang raakt, voortgedreven
dan door een hand, die het behagen kent van het schrijven, als métier. Veth verstond
het, als weinigen, mooi, maar ook snedig te schrijven over kunstwerken of een
bepaalden kunstenaar. Zelfs een zakelijke levensbeschrijving, met een uitvoerige
documenteele toelichting, neemt bij hem nooit den vorm aan van een dor
te-boek-stellen, maar blijft steeds een onderhoudende lectuur. Zoo de biographieën
van Breitner, Israëls en Maris. Zijn boek over Rembrandt is algemeen bekend; het
heeft de beteekenis van een standaardwerk en hoort zeker, onder de overvloedige
litteratuur aangaande dit aanlokkelijke onderwerp, tot de meest boeiende. De zinnen
kunnen dan al soms wat zwaar samengedrongen zijn, door overladenheid van
kwalificeerende uitdrukkingen, hortend of stroef verloopen zij niet. Ze eischen alleen
een wat nauwere aandacht bij den lezer.
Toch acht ik dit boek over Rembrandt niet te behooren tot het allerbeste - als
diep-indringende karakteriseering van een kunstenaar - onder de beschouwende
studies van Veth. Het is in betrekking tot het onderwerp voor mij te overdadig aan
welsprekendheid - er is te weinig het schroomvallig tasten naar het mysterie in
Rembrandts kunst. En dan is het weer merkwaardig, dat juist bij een onderwerp, dat,
naar men meenen zou, voor Veth minder aantrekkelijk moest zijn, hij zijn
schitterendste bladzijden schreef: zijn ‘Inleiding tot Rubens’. Dit essay is in een
nergens haperenden, lenigen
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en breed-golvenden stijl geschreven. De aanwending van terminologiën, waarin Veth
tot karakteriseeren zoo onuitputtelijk was, bereikt hier een hoogtepunt, vindt haar
volkomene uitdrukking in een weelderigheid van spraakvormen, een praal van
woorden, die wel geheel in overeenstemming is met het onderwerp. Men hoeft hier
nauwelijks de woorden te verstaan; de wijze, waarop ze aaneengereid zijn en elkaar
voortstuwen tot een stroomenden gang van zinnen - de eloquente voordracht - daarmee
al is Rubens gekarakteriseerd in zijn uiterlijke en verbijsterende schittering. En het
wil me dan voorkomen, dat het motief den schrijver (of den litterator) Jan Veth een
welkome aanleiding was om naar hartelust te kneden in de taalmaterie, te zwelgen
in een uitbundigen woordenvloed.
En deze hartstochtelijkheid, onstuimigheid zelfs, in de uiting van den schrijver is
dan wel in frappante tegenstelling met de bedachtzame, streng gereglementeerde
werkwijze van den schilder. Men zou ter vergelijking kunnen zeggen, dat Veth veel
meer empateerend en met milder uitvloeiende toets schreef dan schilderde. Waar
echter is hij 't meest zich zelf? Of wel.... waar is hij 't minst gekunsteld? Of, moet
hier het verschijnsel gezien worden van de in ieder mensch aanwezige tegenwerkende
krachten, die beurtelings de overhand nemen? Een ongemeene bevattelijkheid van
geest - of intelligentie - is wel de hoofdeigenschap bij Veth, maar daarbij was er toch
ook de ontvankelijkheid van gemoed. En door een samengaan van beide
eigenschappen, maar onder leiding van de eerste, ontwikkelde zich dan een veelzijdig
vermogen tot begrijpend-aanvoelen van een kunstuiting. Maar er ontstonden ook
wel conflicten uit dat dualisme van helder te willen zien en innig aan te voelen; het
kan wel eens lijken, of deze man met zijn scherpen speurzin en zijn positivistische
opvattingen wankelde tusschen de ingevingen van zijn geest en de opwellingen van
zijn gemoed, welke laatste inderdaad - wellicht ook uit het koesteren van verscholen
hartewenschen - herhaaldelijk al te weekhartig, zelfs sentimenteel getint zijn. Het
lijken oogenblikken, waarin de contrôle van het intellect afwezig was - als het hek
van den dam!
Onder zijn critische besprekingen zijn er vele, die uitmunten door scherpzinnige
nasporing van het essentieele achter het schijnbare in het betrokken werk. Veth kon,
vooral in vroeger tijd, critiek voeren op een wijze, die deed voelen, dat ze raak en
juist móest zijn - afwijzend op prijzend. Ook, wanneer het kunst betreft, die algemeen
als waardevol wordt erkend en vereerd, kan de karakteriseering niet alleen boeiend
zijn om te lezen, maar ook esthetisch-onderrichtend. Het is die critische
veraanschouwelijking, welke de Openbaring in een kunstuiting weer doet werken.
Omgekeerd echter missen zijn beschouwingen - vooral bij oude kunst, die om haar
primitieve vormen een eerbiedwekkend aanschijn heeft - nog al eens de noodige
objectiviteit. Het blijkt dan, dat Veth met zijn scherp-
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lettenden kijk en zijn waakzaam zelftoezicht ook zijn onbewaakte oogenblikken had
en, uit een behoefte aan vereering of zucht tot fantaseeren, zich uit het object een
waanbeeld schiep van verhevene schoonheid. En zoo'n subjectieve vereering
ontboezemt zich dan gaarne in, aan het pathetische grenzende, lofzangen. In een
reisbrief dicht hij aan de kunst der oud-Keulsche meesters een zekere serafijnsche
bovenaardschheid toe - een waardetoekenning, die hier al heel weinig den indruk
maakt van een bezonken oordeel, voortkomend uit een zakelijke beschouwing en
grondige dóór-schouwing dezer kunst. - waaraan, nuchterder bekeken, behaagzucht
niet vreemd is.
Hoe gereedelijk Veth zich bij zijn beoordeelen wel eens op zijn gevoelsopwellingen
laat voortdeinen en zich dan verwijdert van het kunstwerk zelf, valt weer op te merken
uit een anderen reisbrief, waarin hij zich ontboezemt over het houten beeld: de
‘Zwabische Madonna’ met de dichterlijke bewoordingen: ‘Gekorven uit een Duitschen
lindeboom in welks trouwhartige takken eens Duitsche nachtegalen zongen, staat de
door mij gezochte Mater Misericordiae’. Iets verder geraakt de verheerlijking tot een
climax met de als een deemoedige zielsverzuchting klinkende woorden: ‘O
aanminnige sfinx, spreidt uw hulsel wijder uit, ook over ons, moegeslagenen: uw
veiligen mantel van mededoogen en genade. Sprenkel uw heiligheid als vriendelijken
dauw over den brand onzer beidende oogen’. De situatie waarin hij het beeld zag, in
zijn wisselend aanschijn, door de zich verplaatsende zijdelingsche lichtstralen, werkte
mede suggereerend op zijn verbeelding.
Bij het lezen van dergelijke ontboezemingen en, toch zeker eerder visionaire dan
objectief-verklaren de kunstbeschouwingen, vraagt men zich af of Veth wel zoo
nuchtergezind is als hij zich dikwijls voordoet, of hij in den grond van zijn wezen
niet weekhartig, zelfs dweepziek, is aangelegd. Is er aan den anderen kant van de
òverberadenheid-in-de-daad - die blijkt uit de praktijk van den portretschilder - niet
de argelooze onbezonnenheid in de uiting eener kinderlijke opgetogenheid? Maar
ook... in welke mate heeft de literaire toeleg daar deel aan? Het doorbladeren van
die verzamelde opstellen doet hem als schrijver telkens in andere gedaante zien,
luimig of ernstig, bespiegelend, of betoogend, studentiekoos of professoraal.
De ‘Portretstudies en Silhouetten’ zijn dikwijls met minder woorden scherper
geteekend, dan, met zooveel meer omhaal van technische middelen, menig exemplaar
uit zijn beeldend conterfeitwerk.
Onder het hoofd: ‘Oud-nederlandsche Kunst’ geeft hij karakteristieken van enkele
zeventiend' eeuwsche Hollanders in sonnetvorm, waaronder ‘Pieter de Hoogh’ in 't
bijzonder treft. In dichtregels wordt deze devote vreedzame kunst ons inniger aan te
voelen gegeven, dan, door het verheer-
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lijkende proza, die der oud-Keulsche meesters. Dan als een litteraire capriole, of een
burleske fantasie, de beschrijving van een begrafenis zinspelend op het verscheiden
van Piet de Smeerpoets als satiricus. Handig en grappig geschreven, maar nog al
geaffecteerd. ‘Stedenschennis’ is een warm en handig pleidooi, voor een zaak
waarover hij warm liep - als over zooveel andere, waarvan, naar buiten, doorgaans
het effect niet uitbleef. We doen hier slechts enkele grepen uit den overvloed. In
welken toonaard echter gezet, of over welk onderwerp het gaat, de schrijver vindt
steeds den eigene vorm tot een volledige en boeiende uitzegging. Telkens weer erkent
men er een niet alledaagsch talent van schrijven, dat me echter toelijkt grootendeels
te zijn aangekweekt door den aanwakkerenden invloed van de Nieuwe-Gidsers. Want
deze trant van schrijven heeft een beschaafd karakter, ook iets kunstigs, met een
kwistigheid aan stijlversieringen, waaronder wel eens woorden, die een klare en
sterke gedachte vertolken, niet tot hun recht komen. Het komt echter niet zoo veel
voor, dat onder de lezing men een streep zet op de marge, om de daar voorkomende
regels nog eens afzonderlijk onder de aandacht te nemen. Maar toch zijn er artikelen,
die in hun geheel een herlezing overwaard zijn, om een diepgang van gedachten die
ze inhouden, welke ons meer kan vasthouden dan de geestesvaardigheid die we elders
vinden. Ik doel hier vooral op ‘Kunst en Samenleving’ en op ‘Verlangens naar een
Monumentale kunst’. Ze behooren tot het ernstige - en wellicht ook meest duurzame
- deel van Veth's schrifturen. Al zooveel jaren geleden verschenen, worden er
vraagstukken in aangeroerd, die ook nu nog veler hoofden bezig houden en - nog
even weinig hun oplossing naderen dan indertijd door Veth's toedoen.
Want, zoowel de erkenning dat de beschaving, in het tegenwoordig stadium van
haar ontwikkelingsgang (want voortschrijding is er altijd) aan - esthetisch scheppingsvermogen jammerlijk verarmd is, als de smachtende verlangens naar een
kunst van vaster, i n n e r l i j k e n , stijl, zijn ook al niet meer van vandaag of gister.
Ik meen dat het zelfs al William Morris was, die oordeelde, dat het 't beste zou wezen,
wanneer alle kunstbeoefening voor een tijd kon worden stop gezet - wat ook een
utopistische voorstelling is, maar in het negatieve! De geestelijke depressie heerscht
dus al geruimen tijd, en de onophoudelijke afwisseling van moderne kunstvormen
binnen een menschenleeftijd is misschien niet anders te zien dan het verschijnsel van
een tijdelijke, kunstmatige opmontering. Intusschen is het alleen de verwachting, die
zich blijft bestendigen, en met den naijverigen blik herhaaldelijk teruggewend naar
het verleden. De overheerschende toon van moedeloosheid en pijnlijke erkenning
eener harde waarheid, voor die willen zien, klinkt in een zin als: ‘Waar het op
grootheid der kunst rakende volksmanifestatie's aankomt, moeten, in ieder vergelijk
met zelfs zoo vaak barbaarsch genoemde eeuwen, wij modernen ons op de
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heele linie wel onherroepelijk verwonnen achten’. Er zouden dan meer zinnen aan
te halen zijn, die op een anderen - en verderen - gang der overdenkingen wijzen, bijv.
waarin wordt vastgesteld, dat ‘in onze dagen de structuur der gansche samenleving
verzwakt ligt, terwijl de al te overmoedige doktrine van een in alles doorgevoerd
individualisme ten slotte tot een verbrokkelend, onvruchtbaar en verarmend
particularisme leidt’. Zoo lezen we deze artikelen van Veth - als't ware met den vinger
langs de regels na, omdat we wenschen te vernemen wat hij, in zijn ernstigste uren,
met volle inspanning van zijn helder denkvermogen en zijn scherpziendheid, over
deze altijd nog hangende kwestie te zeggen had. Maar, als zoovelen, blijft hij op een
bepaalde hoogte van zijn onderzoek en overdenkingen steken en wel bij het nawijzen
der kenteekenende verschijnselen van verval en ontreddering, terwijl het aanduiden
van den oorzakelijken factor hoofdzakelijk op onderstellingen berust, uitgaande van
traditioneele opvattingen over wezen en strekking der kunst. ‘Kunst en
Samenleving’.... met elkaar in verband te brengen is prachtig, maar dan.... met die
twee woorden andersom gesteld. Want Kunst moet dan niet vooropstaan, maar:
Samenleving. Zoo ook bij de theorieën over Gemeenschapskunst, waarbij te zeer
wordt voorbij gezien, dat onder de Gemeenschap wat anders nog moet verstaan
worden dan een individuen-gezelschap dat meent aan de bovenmenschelijke machten,
die het apparaat der geestelijke en stoffelijke cultuur bestieren, de verrijzenis te
kunnen afdreinen eener kunst, welke de (uiterlijke) vergelijking met deze of gene
uit het verledene kan doorstaan. De thans levende menschheid zooals die, in haar
algemeenheid gezien, eerst begònnen is zich te reorganiseeren, heeft ook zijn
onderbewuste verlangens naar kunst, maar zal alleen voldaan kunnen worden door
eene, waarin zij zich zelf herkent.
We zouden hier echter tot misplaatste uitweidingen kunnen geraken. Wanneer wij
ons meer bepalen tot het aanleidende motief, kan er op gewezen worden, dat Veth
bij zijn behandeling van dit zoo gewichtige onderwerp, toch ook meer zoekt tot den
kern door te dringen en daarmee de kwestie in een zuiverder ideeël-menschelijk licht
te zien, waar hij betoogt: ‘en juist door een samenleving, die in plaats van op
willekeurige verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou
zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bijzonderheden
en voorbijgaanden prikkel in het eeuwige haar wortel wil zoeken’. Dus toch Samenleving voorop!
Dit lijken uitingen van een verder-strekkende grondgedachte, die echter niet verder
tot afwikkeling kwam.
Het kan ook zijn, dat meer uit een onderbewust dan beredeneerd inzicht Veth
allengs ging beseffen, dat restauratie geen uitkomst bood, gelijk het weer-opstellen
van een beeld, dat in brokstukken uiteen ligt, een hopeloos
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werk is, waarom hij dan maar verder zich liever van inmenging in den hachelijken
gang van zaken op kunstgebied onthield. Een minder dankbare werkzaamheid ware
dit ook dan vroeger, toen er voor een onmiddellijker bereikbaar en gewisser doel te
ijveren was. En in die wat avontuurlijke stelling besloot hij mogelijk het bijltje - dat
hij eens zoo strijdlustig en vaardig hanteerde - er maar liever bij neer te leggen, om
zich terug te trekken in de weldadige rust van schoone herinneringen, als tegenwicht
voor ontgoochelingen en ergernissen. Want, dat ten opzichte der jongeren dat gevoel
van ergenis hem beheerschte, zou men uitgesproken kunnen achten in het woord:
grootspraak, waarmee hij zijn oordeel te kennen gaf van het overgroote deel der
modernen. Maar in het boek van Huizinga (dat ik nog maar even inzag op een
tentoonstelling) vond ik toevallig de mededeeling dat Veth in latere jaren teekenen
vertoonde, niet van rusteloosheid - maar van onrust. Beteekent dit misschien een
besluiteloosheid in zich zelf; of hij, die eens met zooveel geestdrift en overtuiging
voor de belangen der kunst ijverde, zich nu wel mocht terugtrekken? Is hem ook
soms een licht opgegaan over de beteekenis van het massale der beweging boven
het lokale van de menigvuldige troebele verschijnselen? Is het even tot hem
doorgedrongen, dat deze nieuwe generatie, door omstandigheden buiten haar wil historieel voorbeschikt - niet anders dan stuurloos en wispelturig kòn zijn en, dat zij
een veel grootere krachtsinspanning te ontwikkelen had dan de vorige? Gelijk een
schip dat zijn roer is kwijt geraakt toen het terecht kwam in een draaikolk. En wie
zal nagaan in hoeverre de vroegere bestuurders van het vaartuig voor die catastrophe
aansprakelijk zijn!
Ik herinner me voor jaren Veth eens gepolst te hebben over de (toen) tegenwoordige
modernen, waarbij hij enkel een gunstig woordje had voor de Cubisten - maar 't
klonk als een concessie. ‘Wees alleen onverdraagzaam tegen de onverdraagzamen’,
zette hij eens boven een opstel, in den tijd zijner felle opstandigheid tegen al wat in
afgeleefdheid zijn voortbestaan tracht te rekken. Maar een gelijke opstandigheid was
toch ook als de innerlijke beweeggrond achter de verwilderde moderne uitingen te
ontdekken.
Bij verdere overweging echter lijkt me die retireerende houding van Veth toch in
overeenstemming met zijn aard. Hij noemde zich, als ik verleden las, wel eens een
vrijbuiter, wat hij echter, als Havelaar terecht opmerkte, nooit geweest is. Hij was
een natuur, meer schijnbaar dan wezenlijk gecompliceerd; die voor alles naar
evenwicht en bestendigheid geneigd was, naar een veiligen grond onder de voeten
zocht, altijd het zekere voor het onzekere verkiezend en daarom liever niet op den
moerassigen bodem der moderne bewegingen zich waagde. Ik geloof niet, dat hij,
met al de baldadigheden en overmoedige uitvallen der jeugd, ooit de ontoerekenbare
groene jaren gekend heeft. Een dwaasheid in woord, of onberedeneerdheid in daad
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schenen bij hem onbestaanbaar, evenzeer een roekelooze onderneming van iets dat
boven zijn macht lag - wat dan vooral bij zijn portretschilderen uitkwam.
Hij is een stuwende kracht geweest - van onschatbare waarde zelfs - ten gunste
van een beweging, die haar gang nog moest nemen. Zijn uitspraak had dikwijls een
beslissende werking op de twijfelgezindheid van velen. Zoo werd hij een man van
erkend gezag, naar wiens woord geluisterd werd, en ook geëerbiedigd door
tegenstanders. Want men voelde daar houvast aan, omdat het geuit was door iemand
met onbetwistbare eigenschappen van rechtschapenheid, karaktersterkte en vooral
een ongemeene intelligentie. Zoo heeft hij zich met energie opgewerkt tot een
evenwichtsstelling in de beschaafde maatschappij als weinigen, algemeen en zelfs
officieel (ik herinner me dat eens een minister sprak van ‘onze Veth’) gevierd en
hooggeacht. Veth is haast onder de zeldzamen, van wie het kan heeten, dat ze
maatschappelijk schitterend gereusseerd zijn, door eigen verdiensten en, door een
altijd waakzame wijze voorzichtigheid. Een meesterlijke levens-strategie! Maar
buiten den tijdkring waarin hij zich bewoog, geloof ik niet dat zijn levenswerk van
aanzienlijk doorwerkende kracht zal zijn.
Hij heeft zijn partij in het leven correct en verstandig gespeeld, zonder avontuurlijke
zetten - toch ook niet zonder spiritueele en vernuftige wendingen - maar, wijder in
het kader der cultureele ontwikkeling gezien, heeft die partij wel wat de beteekenis
van een remise.
En, om die vergelijking dan verder door te trekken - dat in het middenspel der
partij Veth zich met een veilige remisestelling vergenoegde, door hem zelf stevig en
onaantastbaar opgebouwd, en verder alle riskante verwikkelingen maar liever ontweek.
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Lucas, de patroon der schilders,
door P.L. Broeksmit
DE Evangelist Lucas was vanouds de patroon der schilders en is dit alle eeuwen door
gebleven. En nog in onze dagen zijn op tal van plaatsen hier te lande en daarbuiten
de beeldende kunstenaars vereenigd in genootschappen onder Sint Lucas.
Welke aanleiding nu kan er geweest zijn, om den schrijver van het derde Evangelie
als beschermer van schilders, beeldhouwers en van hen, die een kunstambacht
uitoefenen, te doen optreden?
Dank zij de aanwijzingen van de Vaticaansche Bibliotheek en de gegevens, mij
zoo welwillend verstrekt èn door de Universiteitsbibliotheken, van Leiden en in 't
bijzonder van Utrecht, èn door den heer J.L. van Dalen, Archivaris van Dordrecht,
heb ik mij met de beantwoording van deze vraag kunnen bezighouden. Een vraag,
die eigenaardig genoeg, voorzoover mij bekend, door een Nederlandsche publicatie
nimmer aan de orde werd gesteld.
Doch we willen een andere vraag daaraan laten voorafgaan en wel deze: wie was
Lucas? Hierover staat ons meer dan een verhandeling ten dienste.
Voor ons doel is de volgende opvatting van belang.
Lucas, de Evangelist, wordt wel veréénzelvigd èn met Lucas, den medicijnmeester,
den geliefde, zooals Paulus zijn reisgenoot noemt in den Brief aan de Colossenzen
- IV: 14 - èn met den schrijver van de Handelingen der Apostelen. De reisgezel van
den Heidenapostel zou een Christen van heidensche afkomst geweest zijn, wellicht
geboortig uit Antiochië. Nu komen er verscheiden gedeelten in de Handelingen voor,
die in de eersten persoon meervoud zijn geschreven, n.l. de hoofdstukken 16, 20, 21,
27 en 28. Het zijn de z.g. ‘wij-berichten’. Dit ‘wij’ ziet op Paulus en op den
schrijver-medereiziger. En omdat Paulus in zijn Brief aan de Colossenzen een
medicijnmeester Lucas als zijn geliefde tochtgenoot noemt, ligt het voor de hand,
om in dezen dokter Lucas en in den schrijver der Handelingen, althans in dien der
‘wij-berichten’ één en dezelfde persoon te zien. Blijft nog vast te stellen de identiteit
van den Evangelist Lucas.
Nu weten we, dat het Lucas-Evangelie en de Handelingen beiden zijn opgedragen
aan Theophilus, een ons overigens onbekend gebleven persoon. Hieruit is de
gevolgtrekking gemaakt, dat de Lucas van het derde Evangelie en de geneesheer
Lucas, die de Handelingen geheel of ten deele heeft geschreven, eveneens één en
dezelfde persoon zijn. Reeds de oudste Christelijke Kerk achtte, blijkens mededeeling
van den Griekschen Kerkvader Irenaeus, 2de eeuw, het Lucas-Evangelie geschreven
door den
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AFB. 1. MOZAÏEK IN DE KERK VAN SANTA MARIA MAGGIORE TE ROME, 5DE EEUW.
(FOTO SANSAINI).
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AFB. 3. ROGIER VAN DER WEIJDEN (1400-1464).
LUCAS, SCHILDERENDE MARIA EN HET KINDEKE. PINAKOTHEK TE MÜNCHEN.
(FOTO HANFSTAENGL).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

389
arts van dien naam. En Prof. Harnack aanvaardt deze vereenzelviging o.m., omdat
dit Evangelie op méér dan één plaats den medicus naar voren zou hebben gebracht.
Nu zou men zoo denken, dat deze Lucas, die een geneesheer was, de patroon van
de chirurgijns en de apothekers zou worden. Toch is dit niet het geval geweest.
Daarvoor kwamen in aanmerking Cosmas en Damianus, de Arabische
tweelingbroeders, die op Sicilië belangeloos de geneeskunst uitoefenden en daar
omstreeks 303 als martelaars den dood vonden. Dat in 1030 zou ontstaan zijn de
geestelijke ridderorde van Cosmas en Damianus, die zich de verpleging van zieke
pelgrims te Jeruzalem ten doel gesteld en die een rood kruis op een wit veld met de
beeltenissen der heiligen gevoerd zou hebben, wordt betwijfeld. Wel was daar de
Ordo S.S. Martyrum en daarmede zou die ridderorde verwisseld zijn geworden. Het
roode kruis werd in de vroege middeleeuwen in ieder geval gevoerd door de
barmhartigheid plegende orden of genootschappen. Het tegenwoordige Roode Kruis,
dat geen verwantschap heeft met deze, nam als herkenningsteeken het roode kruis
op een wit veld aan, wellicht ter herinnering aan die oude orden, doch zeker ook,
omdat het opvallend goed uitkomt.
Werd Lucas voorbijgegaan als patroon der chirurgijns, de schilders stelden zich
onder zijn bescherming. Doch waarop grondt zich dit patronaat? Dat is volstrekt niet
zoo vanzelfsprekend. Want geen enkele plaats in het Nieuwe Testament of in de
apocryphe boeken duidt hem aan als schilder of brengt hem zelfs maar in verband
met den beeldenden kunstenaar. Wel wordt gewezen op het feit, dat Lucas in zijn
Evangelie vaak schilderachtige verhalen geeft, o.m. van den Engel, die aan Maria
de komst van Gods Zoon boodschapt; van de geboorte van het Kindeke; van de
Herders; van de voorstelling in den tempel; van den verloren zoon; van den
barmhartigen Samaritaan, om slechts enkele te noemen. En daardoor zou hij de
schilders van alle tijden hebben bezield. Toch is dit niet de grond, waarop zijn
patronaat steunt. Want niet die penvaardigheid, doch een, zij het dan ook toegedacht
schilderstalent bracht de schildersbent onder zijn bescherming
Om dit nader te bezien, moeten we op weg naar het oude Byzantium, want het is
de Grieksche Kerk geweest, die Lucas tot schilder heeft geproclameerd.
Theodorus Anagnostes - begin 6de eeuw - als lector verbonden aan de Kerk der
Goddelijke Wijsheid, de Hagia of Aya Sophia te Constantinopel en daarom vooral
bekend als Theodoros Lector, heeft een verzameling van wonderbaarlijke verhalen
te boek gesteld - om 530 -, waarvan ons slechts een excerpt is overgebleven,
handelende na den dood van Keizer
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Theodosius II in 450 en meer in 't bijzonder over diens gemalin Eudocia.
Hij is voor ons de eerste, die gewaagt van een schilderstuk, voorstellende de Maagd
Maria en het Kindeke, door Lucas geschilderd. De vertaling van de betrekkelijke
passage luidt: ‘En dat Eudocia aan Pulcheria het beeld der Moeder Gods, hetwelk
de Apostel Lucas vervaardigd had, uit Jeruzalem gezonden heeft’.
Dit stuk zou thans berusten in de Borghese kapel van de Santa Maria Maggiore
te Rome. Een mozaïek in die kerk zou een kopie ervan zijn. (Afb. 1).
Meerdere schrijvers, o.a. Collin de Plancy, hebben dit nagezegd, doch een
mirakelenboek ‘Mirabilia Romae’ gaat nog een stap verder en wil dat de Madonna
der Santa Maria Maggiore op 5 Augustus - het jaar staat er niet bij - onder de sneeuw
zou gevonden zijn. Het bovennatuurlijke wordt in den loop der tijden meer en meer
aangenomen, ook ten opzichte van het werk van den schilder Lucas, aan wien steeds
meer stukken werden toegeschreven. Wordt aanvankelijk nog gedacht aan gewoon
menschelijk werk, aan portretten naar het leven geschilderd, Rome stelt reeds in de
vroege middeleeuwen aan Lucas de goddelijke wondermacht ter zijde. De
Madonna-schilder zou slechts de omtreklijnen geteekend hebben en wanneer hij de
kleuren wil aanbrengen, is dit reeds geschied. Lucas was, volgens Rome, niet alleen
de schilder van de Madonna en het Kindeke, ook de Mater dolorosa onder het Kruis,
ook de Christus en zelfs heiligen zouden door hem in beeld gebracht zijn. En dan
zou hij niet alleen schilder, doch ook beeldhouwer en boetseerder in was geweest
zijn.
Het aantal aan Lucas toegeschreven werken is zoo overweldigend groot, dat één
menschenleven daartoe onmogelijk den tijd zou hebben kunnen vinden.
Er waren van ouds Christusafbeeldingen, die op bovennatuurlijke wijze zouden
zijn ontstaan, de z.g. achiropoiïten, de niet door menschenhanden gemaakte
beeltenissen, zooals het Christusbeeld uit Kamulia, een vlek in Kappadocië, in 574
naar Constantinopel gebracht of het beeld van Edessa, dat eenmaal door God aan
Abgar, den vorst van Edessa, (179-214), zou zijn gezonden, wijl deze een innig
verlangen, om Christus te mogen zien, had gekoesterd. Of wel het Veronicabeeld,
dat eenmaal aan Keizer Tiberius genezing zou hebben gebracht. In het beknopt
Bijbelsch woordenboek van H. Bakels vinden we de volgende legende. ‘Toen Jezus
ter dood werd geleid en door de straten van Jeruzalem ging, was er een vrouw,
Veronica, die medelijdend het zweet van zijn gelaat wischte. Als loon stond Jezus'
beeltenis toen in den doek. Een schilderij, dit tafreel voorstellende, hangt in iedere
R.K. Kerk aan den wand onder de 12 “staties” of haltes op den zoogenaamden
Lijdensweg of Via dolorosa. Deze lijdensweg liep van Pilatus' paleis tot Golgotha,
is niet meer aan te wijzen, maar wordt desniettemin in het huidige Jeruzalem nog
getoond.’
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‘Een andere overlevering staat in “De dood van Pilatus”, een van de apocryphe
geschriften des Nieuwen Testaments. Daar luidt het verhaal aldus: Veronica verhaalt:
Toen mijn Heer rondging om te prediken en ik met groot leedwezen zijne
tegenwoordigheid moest ontberen, wilde ik, dat mij zijn beeld werd afgeschilderd,
opdat de gedaante van zijn beeld, terwijl ik zijne tegenwoordigheid miste, mij
tenminste eene vergoeding mocht verschaffen. En toen ik een doek aan den schilder
bracht om het te beschilderen, kwam mij de Heer tegemoet en vraagde, waar ik
heenging. Toen ik hem het doel van mijnen weg geopenbaard had, begeerde hij van
mij den doek en gaf mij dien geteekend met de beeltenis van zijn eerwaardig gelaat
terug. Veronica reist later naar Rome en geneest door het toonen van den doek Keizer
Tiberius.’
En dan zijn er de aan Nicodemos, die het apocryphe Evangelie van dien naam zou
geschreven hebben, toegeschreven beelden van Christus. Hij toch wordt de eerste
Christen-beeldhouwer genoemd.
Doch Lucas zal de voornaamste plaats onder de van God gezonden kunstenaars
blijven innemen. Hij, die steeds de goddelijke leiding mag ondervinden; wiens hand
vaak bestuurd wordt door een der engelen Gods. Vooral in de Grieksche kerk zouden
eenmaal de afbeeldingen niet slechts een toelichting geweest zijn met betrekking tot
de bijbelsche verhalen, doch in waarde zullen zij gestaan hebben naast de Evangeliën.
Vanzelf verviel dit alles ten tijde, dat de iconoclasten, de beeldenstormers, te
Constantinopel de overhand hadden (730-842). Rome volgt en de beeldendienst
treedt in den loop der eeuwen steeds meer op den voorgrond en daarmede een
voorliefde om een bovennatuurlijk ontstaan voor die afbeeldingen te bedenken.
Doch keeren wij terug tot het verhaal van Theodoros Lector.
Theodosius II, kleinzoon van Theodosius den Groote, volgde in 408 op zevenjarigen
leeftijd zijn vader Arcadius als Byzantijnsch keizer op. Zijn twee jaar oudere zuster,
Pulcheria, die veel van de wilskracht van haar grootvader schijnt bezeten te hebben,
en die dan ook in 414 zich deed erkennen als Augusta, regeerde voor hem gedurende
zijn onmondigheid.
Nu leefde er in die dagen te Athene een zekere Leontius, een philosoof, die nog
niet tot het Christelijk geloof was overgegaan en les gaf in de rhetoriek of
welsprekendheid. Toen hij stierf, liet hij aan zijn beide zoons bijna geheel zijn
vermogen na, terwijl aan zijn dochter Athenaïs slechts honderd goudstukken waren
toebedeeld met de verzekering van den vader, dat zij niets meer zou noodig hebben,
daar haar geluk grooter zou zijn dan dat van welke vrouw ook. Doch Athenaïs, die
met haar honderd goudstukken en de geluksvoorspelling maar matig ingenomen was,
reisde naar Byzantium, om zich te verzetten tegen haars vaders testament en recht
te zoeken. In de keizerstad werd haar door de Augusta Pulcheria een onderhoud
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verleend en de hooge vrouwe, bekoord door haar optreden, bestemde haar aanstonds
als gemalin voor haar broeder, den keizer. Na een tweede onderhoud, waarbij
Theodosius de vrouwen gadesloeg van achter een gordijn, brachten de buitengewone
schoonheid en de geleerdheid der Atheensche den Keizer aan hare voeten. Door de
zorg van Pulcheria werd zij ingewijd in het Christelijk geloof. Theodosius huwde
haar den 7den Juni 421, nadat zij als Christin gedoopt was geworden door den
Patriarch Atticus en haar de namen Aelia Eudocia waren gegeven. Bekend is zij
gebleven onder den enkelen naam Eudocia.
Na het huwelijk ontstond een steeds toenemende rivaliteit tusschen de jeugdige
keizerin en Pulcheria. In 438 ondernam zij een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Te
Antiochië werd deze onderbroken en daar sprak zij het volk toe met een aanhaling
uit de gedichten van Homeros. En dit bracht de bevolking zoozeer in vervoering, dat
deze haar ter eer een gouden beeld oprichtten. Te Jeruzalem zou zij de ketens
gevonden hebben, waarmede Petrus eens werd geboeid. Die werden door haar mede
genomen naar Constantinopel. Eenige ervan zond ze aan haar dochter, die als zij
Eudocia heette en gehuwd was met den West-Romeinschen keizer Valentianus III.
Deze keizerin vereerde ze den Paus, die, om ze te bewaren, te Rome de kerk van San
Petro ad Vincoli deed bouwen.
In 441 viel Eudocia door kuiperijen, waarin Pulcheria de hand had, bij den
keizer-gemaal in ongenade. Een onrechtvaardige verdachtmaking van ontrouw,
waarbij een hooge hofdignitaris, Paulinus, zou zijn betrokken geweest, ontketende
dit hofkabaal. Het slot was, dat Paulinus vermoord en Eudocia verbannen werd.
Vanaf 442 tot aan haar dood in 460 vertoefde zij in het Heilige Land. Tijdelijk werd
zij een ijverige monophysite, d.w.z. een orthodoxdenkende, die, zooals de naam
aangeeft, aan één natuur in Christus geloofde, in onderscheiding van de volgelingen
van bisschop Nestorius, de Nestorianen, die de leer waren toegedaan, dat de goddelijke
en de menschelijke natuur in Christus een afzonderlijk bestaan zouden geleid hebben.
Paus Leo I schreef aan de keizerin met goed gevolg, om haar te brengen tot de
geloofsrichting, die te Rome gehuldigd en vastgelegd werd op het concilie van
Chalcedon in 451.
In 450 was Theodosius II gestorven, en Pulcheria, die na haar huwelijk met den
veldheer Marcianus, dezen op den troon bracht, volgde haar broeder reeds in 453.
Desondanks bleef Eudocia te Jeruzalem, waar zij haar laatste levensjaren in stille
overpeinzingen op heilige plaatsen doorbracht, daarbij vele goede werken verrichtend.
Begraven werd zij in de door haar gestichte kerk van den heiligen Stephanus te
Jeruzalem. Het eenvoudige heidinnetje, als keizerin eenmaal heerscheresse over een
goed deel der beschaafde wereld, eindigde devotelijk haar dagen in de nabijheid van
het heilige Graf. Zij heeft menig dichtwerk geschreven. Als keizerin
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zou zij een eeredicht gewijd hebben aan haar gemaal na diens overwinning over de
Perzen. Te Jeruzalem gaf zij een vrije vertaling van enkele Bijbelstukken, een leven
van Christus in Homerische hexameters en een martyrium, een martelaarsboek, van
den heiligen Cyprianus en van de heilige Justina. Het was het verhaal van een
bekeerden natuurkundige, wellicht het prototype van de latere Faustlegende.
Theodoros Lector verhaalt, zooals we reeds zeiden, dat de schilderij, voorstellende
de Moeder Gods en haar Kind, door Lucas gepenseeld, door Eudocia te Jeruzalem
werd ontdekt en door haar werd opgezonden naar Constantinopel.
Een tweede bron, die Lucas als schilder noemt, is het Menologium uit de 10de
eeuw (980), een maandregister van de Grieksche kerk, van dezelfde strekking als
het boek der martelaren of Martyrologium der Roomsche kerk. Het werd op last van
keizer Basilius II vervaardigd en draagt daarnaar den titel: Il Menologio di Basilio
II en ook wel Menologium Graecorum. Lucas wordt voorgesteld op een der miniaturen
met gouden achtergrond (Afb. 2)*). Hij is daar niet de beeldende kunstenaar, doch is
liggende in zijn sarkofaag. Naar de uiteenzetting, voorkomende in ‘Il Menologio di
Basilio 2 (Cod. Vaticano Greco 1613) 1 Testo. 2 Tavole. Torino 1907’, is Lucas
voorgesteld als iemand van middelbaren leeftijd met bruinen baard. Hij ligt daar, de
handen gekruist op de borst, gekleed in een blauwe tunica met goudborduursel aan
den schouder en een overkleed, dat van lichtbruin in hemelsblauw overgaat. Twee
geestelijken aan het voeteneinde zijn nog bezig, hem neer te leggen in de met bogen
versierde zilveren sarkofaag. De priester aan het hoofdeinde bewierookt den doode
uit een gouden wierookvat, dat hij in de rechterhand houdt. Hoewel de schilder
klaarblijkelijk de bedoeling heeft gehad, om de eerste begrafenis van Lucas in Thebe
voor te stellen, en niet de latere bijzetting van zijn asch in den tempel der heilige
Apostelen te Constantinopel, is deze tempel toch door hem afgebeeld op den
achtergrond.
Zilveren pannen dekken de koepels, waarvan drie gekroond zijn door een wit kruis
met witte leliën. Voor het ‘Apostoleion’, dus voor de kerk loopt rechts een zuilengang
met tusschen de bogen weer witte leliën.
Keizer Justinianus zou de asch van den h. Lucas samen met die van den h. Andreas
en van den h. Timotheus in een zilveren urn hebben doen wegsluiten. Deze gegevens
mocht ik ontvangen van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, die een
fotografischen nadruk van het handschrift en het zooeven genoemde werk bezit,
terwijl mij tevens de vertaling werd verstrekt van den Griekschen tekst, welke
voorkomt boven het miniatuur van onze afbeelding, aldus luidende:

*) Zie hiervoor de J u l i - a f l .
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‘In dezelfde maand (d.i. October) den achttienden dag. Herinnering aan den Heiligen
Apostel en Evangelist Lucas’.
‘Lucas, de Evangelist, in Groot-Antiochië geboren, van beroep arts en schilder,
heeft, nadat hij, toen Tiberius keizer was, wegens de vervolging naar Thebe in
Macedonië was gegaan, ontmoet en gesproken den heiligen Apostel Petrus, daar hij
onder het getal der zeventig apostelen was, en heeft zich bij dezen Apostel
aangesloten, en tesamen met hem Christus gepredikt, en daar hij bekwaam (of
geneigd) tot de prediking was, heeft hij ook in de bediening van het Evangelie met
hem medegewerkt. Hij heeft eerst het heilige Evangelie geschreven, dat zijn naam
draagt, (opgedragen) aan een zekeren aanvoerder (stadhouder, prefect) Theophilus,
die in Christus had geloofd, toen de heilige Petrus, de Apostel, het hem ingaf (of
aanried), vervolgens de Handelingen der Apostelen (opgedragen aan) tot denzelfden
Theophilus. Daarna heeft hij in vrede zijn ziel aan God opgedragen. Zijn waarlijk
heilig en kostbaar (stoffelijk) overschot, eerst te Thebe begraven, later naar
Constantinopel overgebracht, is bijgezet in den tempel der heilige Apostelen’.
Vele eeuwen later, in de veertiende, schrijft Nikephoros Kallistos, een Byzantijnsch
historicus, over Lucas, den schilder van de heilige Maagd, en zeker heeft dit werk
er toe bijgedragen, om de schilders van de 15de eeuw vooral op dit onderwerp te
inspireeren.
Tot slot noemen we nog een officiëele Roomsch-Katholieke publicatie, waarin
Lucas een schilder wordt genoemd. Het is Acta sanctorum, het in de 17de eeuw door
Rosweyde aangevangen hagiographisch werk, d.i. een verhandeling van de heiligen
en hunne vereering. De Jezuïet en hagiograaf, Jan van Bolland, die eveneens in de
17de eeuw leefde, werd belast met het vervolgen van dit werk en zijn opvolgers, de
Bollandisten, zetten den aangevangen arbeid voort. De levens der heiligen zijn
behandeld volgens de dagen van het jaar. Lucas komt daarin voor op zijn heiligen
dag van 18 October.
Nederlandsche schrijvers hebben zich, zooals we reeds zeiden, zoo goed als niet
ingelaten met den ‘schilder’ Lucas.
Pater Adrianus Poirters, 1605-1674, de Brabantsche Cats, wiens standbeeld kort
geleden is onthuld te Oisterwijk, heeft o.m. geschreven het ‘Heyligh Hof van den
Keyser Theodosius, verciert met sinnebeelden, rijmdichten en sedeleeringen’, doch
daarin wordt niets vermeld van de schilderij door Eudocia te Jeruzalem gevonden.
De Dordtsche schilder-schrijver, Samuel van Hoogstraten haalt het schilderstalent
van Lucas met een enkel woord aan in zijn ‘Inleyding tot de Hooge Schoole der
Schilderkonst, anders de Zichtbaere Werelt. Tot Rotterdam 1678’. En wel in het
hoofdstuk ‘Urania, de Hemelhefster’.
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Doch bepaald beminnelijk is hij niet, waar hij schrijft:
‘Maer deeze dwaze en overgeloovige eer, die de schilderyen somtijts wort
aengedaen, geschiet zeker niet wegens de konst, dit is des konstigen schilders doel
niet, maer wel het wit van geestelijke bedriegers. Ik heb voor Keyzer Ferdinand eens
een berookte lievrouw met haer kindeken, zoo men zeyde, van St. Lukas in den
Hemel na 't leven geschildert, gekopieert: maer het principael was zoo slecht, dat ik
my van Sint Lukas wegen daer over schaemde en schoon myn kopy het principael
in konst mocht overtroffen hebben, zoo bleef het toch maer een gemeene schildery,
daer het andere als een Heylichdom bewaert, opgesloten en opgesiert wierd: want
het Hooft der Maget was met een goude kroon, dierbaere gesteenten en paerlen bezet
ja en den ganschen grondt met kleinodien besteken’.
Het toeschrijven van een schil derstalent aan Lucas is vanuit het Oosten tot ons
gekomen. En het gaf den schilders van ons Westen aanleiding, om zich in hun gild
te stellen onder zijn bescherming. En daarenboven ontstonden, vooral in de latere
middeleeuwen, tal van schilderstukken, waarop Lucas is voorgesteld, terwijl hij bezig
is Maria en het Kindeke op 't doek of beter op 't paneel te brengen. In dien tijd komt
de Mariavereering in vereeniging met de mystiek alom tot uiting. In de letterkunde
zijn daar o.m. de wonderlijke verhalen van Beatrijs en van den leekebroeder, den
hakkelaar, die lezen kon noch schrijven, en wien van al 't kerkgezang niet meer was
bijgebleven dan de twee woorden ‘Ave Maria’. En op wiens simpel graf een
zevenvoudige lelie uitschoot met op elk der bloemblaadjes des broeders bede ‘Ave
Maria’ in letters van bloedrood goud. Deze gegevens zijn, in de nieuwere letterkunde
verwerkt in Pol de Mont's Sprookje en in Bouten's Beatrijs.
Het is dat geheimzinnig religieuze, die drang, om het goddelijke te doen leven in
de menschenziel, het denken ervan te doordringen, zóó dat de tegenwoordigheid van
de godheid, van de Moeder Gods, van de heiligen kan worden ervaren.
De Maria-vereering spreekt uit zoo menig middeleeuwsch gedicht en is het
gevoeligst, waar sprake is van de Moeder met het Kindeke. Een enkel voorbeeld:
Het cornet een schip gheladen
Hent (tot) aen dat hoochste boort.
Maria hout dat roeder,
Die enghel stuurt dat voort,
Maria, Godes moeder
Ghelovet moetstu sijn!
Wi waren al verloren
Dedet (zonder) u lieve kindekijn.
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In eenre stilre waghen (golf)
Comet ons dat schip aan lant.
Het brenghet ons rike gaven,
Een soon is ons ghesant.
Mocht ic dat kindekijn cussen
Voor siner roder mont,
Des mochte mi wael ghelusten,
Van sonden werdic ghesont!

Van alle schilderstukken, die Lucas, de schilder van Maria en het Kindeke tot
onderwerp hebben, is dat van Rogier van der Weijden (1400 tot 1464) zeker wel het
meest belangrijke. Het berust in de Pinakothek te München. De groote tijdgenoot
van Jan van Eijck is de vertolker van de innigste mystiek. Hij is de verteller, opgaand
in de vreugde en het leed zijner figuren. Harmonisch is de opzet van zijn schilderijen.
Lijn en kleur zijn meesterlijk behandeld, doch een stille droefheid gaat uit van zijn
madonna's. C. Busken Huet heeft eens gezegd van het werk der 15 d'eeuwsche
Vlamingen: ‘Nooit drukte schilderwerk het begrip van vroomheid nauwkeuriger of
vollediger uit. Geen litteratuur was ooit oorspronkelijker dan dit schilderwerk’.
Het samengaan van mystiek en van werkelijkheid is weer heel sterk in den Lucas,
teekenend de H. Maagd en het Kindeke, van dezen schilder. (Afb. 3).
Een stuk, dat wel een groote gelijkenis vertoont met den Lucas van Rogier van der
Weijden, zoo zelfs, dat we aan een direkte navolging mogen denken, is dat van Dirk
Bouts. (Afb. 4). Hij was de Haarlemmer (om 1415 tot 1475), die ondanks zijn
werkzaamheid te Leuven, ondanks den invloed, die van de Vlaamsche school op
hem uitging, zou blijven de meer Noordelijke kunstenaar van de ruime, doch gesloten
achtergronden en van de natuurlijke lichtwerking in zijn stukken, waarin hij onze
groote 17 d'eeuwers zou voorgaan. Zijn Lucas bevindt zich op Penrhyn Castle in
Carnavon (Wales).
Van Rafaello Santi (1483 tot 1520) is eveneens een Lucas, doch waar deze zich
bevindt, is mij niet bekend. (Afb. 5).
Rafaël werkte in zijn vaderstad Urbino, te Perugia en te Florence, totdat hij in
1508 door Paus Julius II naar Rome werd geroepen, om daar in het pauselijk paleis,
waar nog kort te voren de Borgia's op de schandelijkste wijze hadden huisgehouden,
om daar, naar Prof. Brugmans verzekert, de zonden der kerk met zijn geniale
schilderingen te bedekken.
Rafaël is de groote illustrator van heidendom en christendom. Hij was het, die de
antieke en de christelijke wereld als 't ware zou weten te versmelten; die de
renaissancebeginselen tot de grootste volkomenheid zou weten op te voeren.
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AFB. 5. RAFAËL SANTI
STOEDNER).

(1483-1520).

AFB. 11. PIERRE MIGNARD
STOEDNER).

LUCAS, SCHILDERENDE MARIA EN HET KINDEKE.

(1612-1695).

LUCAS SCHILDERENDE. LOUVRE TE PARIJS.

(FOTO DR. F.

(FOTO DR. F.
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AFB. 4. DIRK BOUTS (± 1415-1475). LUCAS ALS SCHILDER. PENRHYN CASTLE IN CARNAVON (WALES).
(FOTO DR. F. STOEDNER).

AFB. 6. HARMEN RODE (OMSTR. 1484). PANEEL VAN HET LUCASALTAAR. MUSEUM TE LÜBECK. (FOTO
DR. F. STOEDNER).
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AFB. 7. MICHEL WOHLGEMUT (1434-1519). PERINGDORFSCHE ALTAAR (1487). GERMANISCHES MUSEUM
TE NEURENBERG. (FOTO DR. F. STOEDNER).
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Op onze afbeelding zien we op den achtergrond Rafaël zelf, den linkerarm steunend
op het rund.
Te Lübeck in het museum bevindt zich het Lucas-altaar (1484) van den
beeldhouwer en schilder Harmen Rode. Op een der acht paneelen is voorgesteld het
bezoek van Maria met het Kindeke op den arm aan Lucas. Het herinnert aan
Nederlandsch werk, doch mist het krachtige in teekening en kleur. (Afb. 6).
Michel Wolgemut (1434 tot 1519), de Neurenberger schilder, de beeldhouwer van
altaren en de leermeester van Dürer is de schepper van het Peringsdorfsche altaar
(1487), ondergebracht in het Germanische Museum te Neurenberg. Dit altaar wordt
als zijn hoofdwerk genoemd. Een der vleugels geeft aan de binnenzijde te zien: Lucas
de Madonna schilderende. (Afb. 7). Een enkele geleerde kunstkenner heeft
Wolgemut's stiefzoon Pleydenwurff als de meester der vleugelschilderingen willen
aanwijzen, doch thans wordt Michel Wolgemut als de schilder algemeen erkend.
Merkbaar is een invloed van Rogier van der Weijden en van Dirk Bouts, doch hard
van lijn en kleur is Wolgemut gebleven.
(Slot volgt).

C. VAN SIGHEM.
LUST-HOF.

± 1580-± 1648.

ST. LUCAS IN ZIJN SCHILDERSCEL. HOUTSNEDE UIT: DER ZIELEN
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Groenendael,
door Urb. van de Voorde.
Zacht droomt dit oord, dat woud en heuvlen zoomen;
't trilt warm, en vol, van zon in zoomrig brons.
Strenge eeuwen baden onder de eendre boomen;
haar echo's waaien zwakker dan 't gegons
van 't armst insect in 't oeverriet tot ons.
't Leven, verzaad van zwoelte's loome atomen,
rijpt zwaar: een vrucht vol hemelvuur en dons.
Besloten in zijn eigen kalmen luister,
dit spel der wereld schept zich de alme dag,
dat er zijn diepte de' eigen zang beluister,
dat er zijn licht aanschouw den eigen lach;
- en in den straal waarin het levend lag
wordt al 't vergane in oerbeeld over 't duister
eindloos gedragen, als een vuren vlag.
't Heelal trilt heen op 't uur; maar droom is wachten,
roerlooze boei te midden al wat vliet;
wen op de grens van 't wordende en 't volbrachte
ten elken morgen tusschen huivrend riet
den dag een klaar gelaat de vijver biedt, o rein vermaak van ongeschapen machten:
het licht verdicht zich en al vorm is lied.
Heilige born, verborgen den profanen,
paarlmoeren schelp die puurste parel voedt,
- voor 'k mij hierheen een pad door de 'angst kon banen
had ik wel ooit een andren zang vermoed
dan 't dof en donker bruisen van mijn bloed,
doorraasden mij niet de ééndre zielsorkanen,
de ééndre, als in ver verleên hier uitgewoed?
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Hier breekt natuur den ban van 't schriklijk zwijgen;
hier toont ze weidsch haar diep en waar gelaat;
Met zon bepoederd schijnen alle twijgen
onvatbaar-ijl te wiegen op de maat
van 't rythme in hen dat niet met hen vergaat.
't Is of de dingen als voldongen neigen,
heerlijk en stil, ten glorierijken staat,
puur paradijs, waar het volbrachte leven
terugvloeit in zijn eigen wondren schoot.
- Een zweem van eeuwigheid en morgenrood
heeft woud en vijvers uit den tijd geheven,
en alles ligt in overgave bloot,
alles verhaalt van 't innerlijke streven,
van 't eindloos heengaan zonder laatsten dood....
Te zelfder stond, borrling van eeuwge bronnen
trilt als een vlam een iris, rilde, uit 't lisch....
Nooit is een bloem zoo duizelend begonnen
want geen was ooit zoo in den knop gewis
dat aan haar bloei geen tijd beschoren is.
Ter schaûw der boome' uit louter klaart geronnen
goud straalt ze er, als een heilige in haar nis.
Tijd-looze kelk, wier steil, ondeelbaar heden
is voor 't heelal nog zelfs geen schaûw van duur,
- door de eigen stof genadeloos bestreden
stuwt ze op een zucht van 't primitieve vuur
haar sterrlend stuifmeel vèr in 't wordend uur
dat zij, straks nieuw uit ieder zaad getreden,
bloeie waar bloeit de onsterflijke natuur.
Smartlijk begrensd, - niet langer, onbedwongen
in vormloos rythme een steeds toekomstig lied doorbreekt ze (en waren zoo de dingen niet
die pril en puur in de' éérsten morgen zongen?)
met alle teelkracht wild haar eng gebied
opdat ze alom ontgloeie in duizend tongen,
zij, die pas hulploos huiverde over 't niet.
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Gestalte' ontstaan uit stollend licht, die zonder
dat rest een spoor van u straks weer verscheidt,
gij weet uw vluchtig spel een naamloos wonder
waarin zich blijde uw donkre ziel vermeit:
gij werdt tot stof, dies tot verganklijkheid Maar noch uw drang, maar noch uw beeld gaan onder;
u te vereeuwgen staat gij in den tijd,
staat, rein en frisch als tuinen onder regen
al dieper zijn onder de heemlen pal zoo hoort mijn ziel, zoo plengt natuur haar zegen,
zoo straalt ze in schoonheid die niet welken zal
in hoog geboomte-in-laaie onder 't heelal:
o eeuwig braambosch, brandend allerwegen
van de' adem Gods in 't wriemelen van 't Al!
Zoo zag mijn ziel; zag werelds prilste kaaien
maagdlijk ontsiddren aan den stroom der klaart En, dronken van der verten roes, na 't laaie
vizioen van heimlijkheên één stond ontwaard,
- wijl onaantastbaar in hun eeuwge vaart
winden en tijd doorheen de ruimten waaien,
o diepe blik op 't schoone beeld der aard!
Zacht golven heuvle', en mild, naar zilvren wazen,
wier vochtge kus bevruchtend op hen dauwt;
de zuivre zon teelt er in fiere extaze
het woud, het woud, teelt, oer-geweldig, 't woud.
En wat klaar peis alom zich weidsch ontvouwt.
Wat rust-in-drang moet mij hier hoog verbazen,
standvastige orde om vormen duizendvoud!
Worstlende boomen, vijvers, gouden wolken,
van eigen glorie in 't volstrekt genot,
sinds altoos zien ze elkaar verrukt vertolken
hun eendren kalmen droom, naar stoer gebod
zichzelf genoeg, sereen te staan in God Aan hen voorbij gaan donker volk op volken,
maar zij zijn schoon - in vreê met 't aardsche lot.
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Kalm schoon te wezen: de aarde kon 't bereiken:
Haar droom heeft stil zich in zichzelf gebed
en kon aldoor zich met zichzelf verrijken Maar voor ons ziel, waar is de droom die redt,
die, voor de dood haar sla, naar sombre wet,
ten aanschijn eener eenzame gelijke
ze ontzaglijk op laat vlammen tot gebed?
Ach! iets in ons moet eeuwig eenzaam blijven,
dat, wat aan elk van ons is oer-gemeen;
hoe meer ons ziel doorblaakt ons doffe lijven,
hoe meer ze voelt dit grenzenloos Alleen Ze wortelt ver door alle wereld heen,
maar, vol van op de wereld-ziel te drijven,
voelt ze in de stof verscheurd zich en verscheen.
O kon ik, groot bevrijd en toch verbonden
door elk atoom aan 't leven der natuur,
ziel van mijn ziel, uw heimlijkheid doorgronden
oneindge ontmoeting diep in 't vluchtig uur,
o dan van u bevrucht, (een iris, puur
op 's levens aâm naar 't smetloos licht gezonden)
ontvlamt mijn geest, sereen, aan 't godlijk vuur O Ruusbroec, zoo - niet waar, dit zijn geen droomen, zoo leeft de liefde en teelt ons duurste goed;
zoo laat ze oerwereldlijk de ziel weer stroomen
zoo zette úw liefde 't braambosch weer in gloed.
De echo's van 't woud zijn de echo's van 't gemoed:
't beleeft zijn heimwee aan de toorts der boomen,
maar verder, zachter, niet zoo na aan 't bloed.
Doch wonderbaar verzoend met God en wereld,
bei in mijzelf vereend tot laaiend schoon
als licht-en-stof tot diamant gepereld, verzoend met de aard, met levenden en doôn,
valt stil communie mij met 't Al ten loon,
wijl de eenzame angst die langs de zielen dwerelt
met werelds tweespalt eindloos schijnt gevloôn....
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Intusschen 't woud, één stond uit de eeuwge normen
puur losgemaakt door mijn gewiekten waan,
herneemt voor de' avond weer zijn oude vormen;
't verheerlijkt beeld wordt 't oude beeld, stilaan.
De avond komt hoog over de boomen staan
en mild over mijn hart waar alle stormen
en de oeroude onrust liggen zijn gegaan.
O levend woud, dra heel in droom verloren,
bewaar voor lang mij 't onbetreên gebied
waar wijlde straks mijn geest, en was herboren van allen vorm die ijl in nacht vervliet
beluister 'k vroom het thans getemperd lied,
o laat mij lang dien zang der dingen hooren....
En 'k ga, gestild. Nabij me, uit duistrend riet,
landlijk en heilig, 't arm gekwaak der puiden.
Ik ga terug, 't hart kalm en dankensvol,
in 't haar de scherpe geur der waterkruiden.
Aan de eigen wel drenkte mijn ziel zich vol
en graag betaal 'k aan 't leven thans mijn tol:
eenvoudig als in 't woud de woudgeluiden,
in 't eeuwig spel, speel ik mijn eeuwge rol.
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Tante Loe
door P.H. van Moerkerken.
OP een kouden Januari-avond reed de neef naar de grote stad terug. Het autobusje
schokte en ratelde allerellendigst. De reizigers, een paar zakenheren, twe boeren en
een vrouw met een meisje, zaten te schommelen op smalle leren banken tegenover
elkaar; hun stemmen schreeuwden dwars door het ruitengerinkel en motorgeronk.
Ondanks rookverbod dampten sigaren en pijpen het hok vol grauwe schemering.
Door de reten van het dunne vloertje tochtte de vrieskou tegen de trappelende voeten.
Blijkbaar kronkelde de landweg in onberekenbare bochten; want het haastige voertuig
holde voort met verraderlijke zwenkingen. In gehuchten en dorpen matigde het wat.
Het schijnsel der koplantarens zwierde langs oude geveltjes, langs ontstelde gezichten
die plotseling opdoken uit den nacht, en dan weer sneller langs boomstammen en
over de rossige sneeuw op lage wilgen.
Wezenloos van het roezig lawaai en de benauwende koude in het rammelende
wagenkistje zat de neef te turen, van de duisternis buiten naar de flauw-belichte
hoofden, en dan weer den donkeren sneeuwnacht in. Hij trachtte soms de ogen te
sluiten; maar het lukte niet. Bij elke angstwekkende schok of zwaai sperde hij ze
weer open. Zijn gedachten togen intussen hun eigen gang, dezen winterdag nog eens
door, van den morgen af, toen een telegram hem ontbood naar het kleine stadje aan
de rivier, waar de oude tante Loe eindelijk gestorven was.
Nog den vorigen dag was hij bij haar op bezoek geweest, zijn gewone
vakantiebezoek. Maar hij had haar toen heel slecht gevonden, te bed in het kale
slaapvertrek naast haar zitkamer. Zij had zijn hand gegrepen met haar griezelige
magere knijpvingers en aldoor gezucht: ‘Ik ga sterven, ik ga sterven.’ Dan had hij
telkens gezegd: ‘Kom tante, u wordt wel beter,.... u bent pas vijf-en-tachtig, en zo
sterk.’ Want hij twijfelde er aan dat zij nu sterven zou; zij had al zo vaak op 't kantje
gelegen, na een operatie in de buik, na een longaandoening, na zware rumatiek; in
haar armelijk testamentje had zij dan weer, al naar de waardering voor de begunstigden
daalde of rees, enige veranderingen voorgeschreven aan den geduldig-glimlachenden
notaris; en zij was weer beter geworden.
De eerwaarde Moeder en twe zusters van het kloostertje, waar tante in pension
was met een half-dozijn andere oude dames, stonden ook bij het bed.
‘Och meneer,’ zei de Moeder, ‘tante verlangde toch zo naar u.’
‘Och ja,’ antwoordde hij, ‘ik ben de enige die ze nog heeft....’
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Het was-gele hoofd op het kussen week toen een beetje opzij; de matglazige ogen
keken hem aan.
‘Bert, Bert, och Bert!’ fluisterde tante. ‘Ik ben al bediend.’
Daarna was er een poosje stilte geweest. Meewarig zagen de vier aangezichten
naar het witte bed. Opeens echter had duidelijk geklonken tante's stem: ‘Och lieve
Jezis, och lieve Jezis, och lieve Jezis,.... och lieve Bert!’
De blikken van den neef en de eerwaarde Moeder ontmoetten elkaar; en beiden
dempten zij snel hun glimlach om te doen begrijpen: wij weten 't wel, zij ijlt! - Maar
neef dacht er bij: is dat nu weer niet voor driekwart anstellerij?
Hij had er eigenlijk toch niets meer te doen; waartoe zou hij langer blijven!
‘Nu tante, ik ga weer eens,’ zei hij, over de grijze haren gebogen.
‘Och Bert, och Bert,’ zuchtte zij.
‘Maar ik kom gauw weer terug,’ trachtte hij te troosten.
Na een dag was hij dan ook terug. ‘'t Is of ze op u gewacht had om te sterven,’ zei
een van de zusters. En de Moeder herhaalde het.
‘Ja, zó was u gisteren niet weg, of ze werd minder. En tegen de morgen is ze
gestorven.’
‘En zo zacht is ze heengegaan,’ voegde een zuster er aan toe. ‘We lagen te bidden,
niewaar zuster,’ en ze keek de andere aan, ‘en we wisten niet eens of tante wel dood
was, en toen zijn we nog maar een beetje door blijven bidden,.... niewaar zuster?’
‘Och ja,’ zei de andere, met het verschrompelde hoofdje scheef, ‘je kon niet weten
wanneer er 'et einde was.’
Verwonderd had neef Bert naar tante Loe gekeken, die hij nog nooit zo weinig
onaantrekkelijk had gevonden als nu zij daar wit ingewikkeld lag, mager en lang
zoals hij zich haar van heel vroeger herinnerde, de gele handen gevouwen over de
heuvelige buik, de borst plat, de ingevallen mond zonder kunstgebit, de witte haren
strak naar achteren gekamd. Wat een rust, eindelijk, voor dit wezen dat altijd
ontevreden was geweest, kwaadsprekend, achterdochtig, gierig.... In dat vale hoofd
waren nu geen gedachten meer; het geheimzinnig bewustzijn was weg; haar ikheid
was opgelost. Tante Loe bestond niet meer als een levende afzonderlijkheid in dit
zonderling gedoe dat het leven op aarde is.... Zó leek het toch maar het beste, voor
haar en voor iedereen.
Toen, nadat neef de geldzaken met de eerwaarde Moeder had vereffend en de
luttele kleinodiën van tante in een handtasje gepakt, was het gesprek begonnen over
de begrafenis. Tante mocht op het algemene kerkhof liggen; daar had meneer pastoor
geen bezwaar tegen gemaakt. Och, tante's bekering, nietwaar? Dat begreep meneer
zeker ook wel? Veel
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betekenis hadden de eerwaarde Moeder en de zusters er nooit aan gehecht! En tante
wilde immers graag naast haar man rusten.... De Moeder kende in het stadje een
eenvoudigen aannemer van begrafenissen; die zou wel voor alles zorgen.... En zij
had om den man gezonden.
Terwijl zij wachtten had de neef over tante's meubeltjes en kleren beschikt. Het
was niet veel: een oude kachel met een kolenbakje, een spiegeltje uit goedkope
bazaar, een voetbankje, een tafel, twe enorme stoelen met hogen rug waarin neef den
ouden oom en de oude tante Loe zich herinnerde, naast elkaar zittend; maar 't waren
lelijke stoelen met grof snijwerk en hard-rood bekleedsel; verder een vloerkleed dat
hij zelf voor haar gekocht had bij Vroom en Dreesmann, in háár smaak met grote
bloemen; dan het bed en een viezig beddekastje; een verveloze wastafel; en de
kleren,.... ja, die waren ouderwets, zo'n omslagmantel met veel kralen, een
kapothoedje, wat rokken en afgelopen schoenen. Dat alles laten vervoeren naar 't
Venduhuis in de stad zou waarschijnlijk meer kosten dan 't opbracht. En 't Gesticht
had aan al die dingen misschien nog iets.... Daarom maakte neef zich er met een
enkel royaal gebaar van af en schonk alles aan de eerwaarde Moeder ten behoeve
van het klooster, dat de meubels nog wel kon gebruiken en met de kleren een paar
oude vrouwtjes in de buurt genoegen doen.
De begrafenis-ondernemer kwam met een timmerman die de maat van het lijk
nam en noteerde, de prijs van de kist noemde, een gewone kist, zonder veel versiersels.
't Moest alles wat goedkoop zijn; want veel geld was er niet.
‘Meneer,’ zei de aannemer, ‘we zullen dat zaakje netjes voor u opknappen,
fatsoendelijk en niet kostbaar.’
Juist! zó was het neefs bedoeling. En het lijk zou op een wagen naar de grote stad
worden gereden.
‘Maar u begrijpt,’ legde de aannemer uit, ‘daar gaat 'en uur of drie mee heen. We
kenne toch niet in volle draf met zo'n lijkkoes door de dorpe rije.... Bij 't fort de Halve
Maan wachte we dan tot u met de volgkoes komp.’
Best! Aldus werd het afgesproken. Een graf hoefde gelukkig niet meer gekocht te
worden. Tante zelf had er voor gezorgd dat naast haar man nog een plaats was voor
haar.
Voldaan over de goede regeling had neef afscheid genomen van de eerwaarde
Moeder, die hij altijd een zachte verstandige vrouw had gevonden, en ook van de
nonnetjes; hij bedankte ze hartelijk voor de goede zorgen die ze voor tante in de
laatste drie jaren van haar leven hadden betoond. En toen was hij den kouden
wintermiddag in gaan wandelen, het tasje in de ene hand, een stok met ijzeren punt
in de andere, want door ijzel en sneeuw was het zeer glad op de wegen, zodat zelfs
de vilten hak-
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zooltjes niet voldoende hielpen. Hij genoot boven op de rivierdijk van een wonderlijk
gevoel van vrijheid; eindelijk kon hij de wandeling doen, waar hij al zo vaak naar
verlangd had, maar waar nooit iets van gekomen was; het eeuwig gezeur van tante
Loe over haar treurig leven, haar bekrompen geldmiddelen, de oneerlijkheid der
mensen, en ook zijn reizen in elke vakantie naar deze kleine stad aan de rivier, - dat
was nu alles voorbij. Zeer bewust genoot hij van de eenzaamheid in het landschap,
van de kille schemering over de besneeuwde velden en hofsteden en de grauwe
wateren der rivier. In 't zuidwesten lag een strook van oud verbleekt rood boven den
horizont.
Rechts van de dijk stond de ruïne van het slot tussen hoge zware bomen. Glijdend
over een smal pad daalde de neef de dijk af naar de laan die rondom de slotgracht
ging. Hij dacht er aan hoe hij twe keer, op warme zomerdagen, met tante Loe hierheen
was gewandeld. Zij had, geholpen door een zuster, haar beste spullen aangetrokken,
en voetje voor voetje, tante zwaar leunend op neefs arm, waren ze het zijgangetje
van het gesticht uitgegaan, een paar stenen treedjes af, en de gloejende straatjes van
het stadje door. De smid keek hen na; ook de juffrouw uit het kruidenierszaakje; en
achter gordijntjes zag neef de glurende ogen van in stilte versufte hoofden en hij
stelde zich voor hoe daarin nu de gedachte was: dat is een brave zoon die zijn oude
moeder zo trouw steunt! Of ook misschien: die heer mot wat erve van die ouwe
dame.... Maar niemand zou vermoeden dat hij het niet uit trouwe liefde deed en
evenmin om te erven, want er was niet veel; ook niet eens uit hartelijk medelijden,
maar enkel uit een sleurderig plichtsgevoel, daar hij de enige bloedverwant was die
zich ontfermen kon over het oude mens. Telkens moesten ze even stilstaan om uit
te blazen; slof-slof ging het dan weer verder, liefst aan den straatkant waar nog een
beetje schaduw was, en op de kleine steentjes; middenin lagen grote hobbelige keien.
Zo kwamen ze na twintig minuten in de laan rond het kasteel - een afstand waar men
anders vijf minuten over zou doen - en daar gingen ze zitten op een bank. Neef zei:
‘Kijk eens, hoe mooi is 't hier!’ Maar tante praatte aldoor over vroeger, over de
mensen die zo vals waren en de dienstmeisjes die haar hadden bestolen. En ook over
een van de zusters luchtte zij haar ontevredenheid. Neef trachtte haar te sussen en
zei dan: ‘Och tante, zo zijn de mensen nu eenmaal. U moet u dat niet zo aantrekken.’
En: ‘Die zusters hebben ook geen makkelijk baantje!’ - Nog langzamer dan erheen
gingen ze weer terug; zwaar en warm drukte tante's arm op die van neef; en hij was
blij als ze weer in de kamer waren, hoewel hij zelf dit wandelingetje als een verzetje
bedacht had. Den laatsten zomer had zij niet meer gekund. En nu was 't voor goed
uit; het leek hem toch weer even een gemis....
Door dezelfde straatjes, nu koud, glimmend van gladheid, was hij langs
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de donker-zware steilte der gothise kerk naar het pleintje gewandeld, waar achter de
zwarte stammen van lindebomen de lichte vensters lokten van het voornaamste
logement, van ouds ook station van de stoomtram. Hij had nog den tijd, eer er weer
een tram ging om hem terug te brengen naar de Zandlaan; daar kon hij dan op een
andere tram overstappen, en zo, na nog een keer van voertuig te veranderen, de
hoofdstad van de provincie bereiken. En dan nog een spoorreis van twe uur....
In de gelagkamer, waar hij de enige gast was, at neef een biefstuk met gebakken
aardappelen. Maar toen hij den waard vertelde waar hij dien avond nog heen moest
en klaagde over de slechte verbindingen, hoorde hij dat er over tien minuten een
autobus vertrok, die naar 't station in de stad op de treinen reed. Hij kon dan een veel
vroegeren trein halen en was twe uur eerder thuis.... Dit verheugde den neef eensdeels;
maar aan den anderen kant speet het hem toch, dat hij nu snel afscheid moest nemen
van dit doodsverlaten stadje waar hij misschien nooit meer zou terugkomen en waar
alweer een stuk van zijn eigen leven, al was 't nog zo duf en vervelend, afgestorven
lag.
De autobus snorde en zwierde onvermoeid voort. Nu en dan even stoppen; er
daalde iemand uit; er klommen anderen in. Motor-aanzetten, geknars, en weer verder
hollen. En ook de herinneringen, eentonig als het schokken en ronken van den wagen,
kwamen weer voorbij aan de mijmering van den neef. Hij zag zich als kind logerend
in het bovenhuis waar zijn grootmoeder leefde onder de eigenzinnige plak van haar
ongetrouwde dochter, tante Loe. Neefje Bert snuffelde er op den zolder in oude
pakkisten, waarin tijdschriften lagen, leesmagazijnen of zo-iets, met eindeloze
verhalen en romantise houtgravures van landschappen met bergen en stenen
boogbrugjes over wilde beken. In het huis hing altijd een lucht van petroleum en
muffe kleerkasten. Neefje Bert plaagde tante nog al eens en Oma vond dat wel
grappig. Van Oma hield hij veel; maar tante Loe was bij niemand erg bemind; over
haar gingen in de familie verhalen van inhaligheid, heerszucht en achterdocht. Zij
belette haar moeder het verhuizen naar de stad waar de andere dochter woonde, de
getrouwde, wier gezin voor de oude vrouw gezelligheid zou hebben gebracht. Later
echter, toen grootmoeder dood was, kwam tante Loe zelf al spoedig daar wonen.
Neef herinnerde zich hoe zij eens met een jongere vriendin op een reisje in de
Ardennen was geweest en daarvan vertelde: wat een afzetters die hotelhouders waren;
maar zij had 't hun betaald gezet; op de W.C.'s had zij lange risten closetpapier
afgerold en die meegenomen, zodat zij daar thuis nog een paar weken plezier van
had.... En in een restaurant had de juffrouw van de W.C. om twintig centiem gevraagd;
maar tante was doorgelopen en had alleen maar kortaf gezegd: ‘Comprend pas’.
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In een benedenhuisje met sousterrain leefde tante Loe jaren lang. Dagmeisjes, een
wisselende reeks, hielpen haar; vóór 't eten moesten zij weg. Maar later kwam er
toch een meisje voor dag en nacht. In de achterkamer huisde tante Loe; de voorkamer
was de ‘moje’, met de krullerige mahoniehouten bonheur-du-jour, tante's trots; met
de piano en de geschulpte tafel, waarop een geborduurde loper en een hoge matglazen
vaas met kunstbloemen; hoezen bedekten de stoelen. In grote bakken op
bamboe-onderstel, den toegang tot de vensters versperrend, stonden eeuwig-groene
kamerplanten, waaraan soms een bloem bloeide. Neef waagde zich daar nooit; want
hij was bang een kras te maken op de glanzende meubels of een plant of vaas omver
te stoten. De wanden hingen vol familieportretjes in zware zwarte ovale lijsten; enkele
kleinere in rand van stoffige strobloemen en kunstig verknipte postzegels.
Zo gingen de jaren voorbij. Toen - neef zelf was al lang getrouwd en woonde
elders - had zijn moeder op een keer geschreven dat tante Loe trouwen ging. Die was
toen twe-en-zeventig. En haar aanstaande, een gepensioneerd kolonel, reeds twe keer
weduwnaar, was één-en-tachtig. Zij hadden elkaar leren kennen, al een paar jaren
tevoren, bij de zuster van de twede vrouw, die een vriendin was van tante Loe. Maar
tot nog toe scheen de familie van den toekomstigen oom niet erg op die trouwerij
gesteld te zijn geweest. Van tante's lijfrente plus het pensioen van den kolonel konden
de twe nu samen wat ruimer leven. Hij zou intrekken bij tante in haar benedenhuisje;
en tante zag een geliefden droom vervuld: zij werd echt Mevrouw.
Neef Bert was met zijn moeder op de bruiloft; aan den koffiedis zaten de beide
zoons van den kolonel, zelf hoge militairen met stijve gouden kragen; hun rinkelende
sabels hadden zij afgedaan en in een hoek gezet. Hun vrouwen waren onberispelijk
deftige dames. Er werd geklonken op het moedige echtpaar; in de stedelijke koerant
stond zelfs een artikeltje, met beschrijving van de plechtigheid in het Stadhuis en de
vriendelijke toespraak van den ambtenaar van den B.S. Tante was er erg mee in haar
schik.
In dat benedenhuisje leefden zij vijf jaren, alleen verstoord door een
rumatiek-aanval op tante, die toen enige weken in het Diakonessenhuis moest liggen,
waar zij voortdurend ruzie met de zusters had. De nieuwe oom was tijdelijk
ondergebracht bij de broeders De Deo. Daar kwam neef, want het was juist
zomervakantie, hem soms halen om een luchtje te scheppen. Maar de oude heer, die
vóór zijn huwelijk al aan vlagen van kinds-worden leed, begreep dat bezoek niet
steeds en verzette zich dan nijdig tegen de wandeling. Eens vroeg hij
half-verontwaardigd half-spottend: ‘Ben jij een medeminnaar?’ waarop neef hem uit
den grond van zijn hart geruststelde.
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Tante knapte op; en de oude mensen zaten weer naast elkaar in de enorme rood-trijpen
leunstoelen, in hun achterkamertje boven het sousterrain, 't uitzicht op een kleinen
stadstuin. De kanarie floot in zijn kooi. Het mahoniehout der meubels glom; en ooms
pijp wolkte het vertrekje vol. Kwamen er gasten, dan deed oom luide verhalen over
wijlen Z.M. den Koning dien hij goed gekend had en die hem den eresabel had
geschonken met eigen hand; en over manoeuvres en kommando's en trommelslagers
en marketentsters. Zijn magere gestalte richtte zich recht op, hij maakte het militair
saluut en zijn barse stem imiteerde 't geroffel der trommels en 't geschetter der
trompetten. Soms vroeg hij guitig: ‘Hoe gaat 't met de kleine familie?’, hoewel neef
die er niet op na hield.
Tante Loe verzorgde den ouden man met al de genegenheid die in haar zieltje nog
verschrompeld leefde; zij voedde hem met eitjes en dik boter op zijn brood. Toch
vond neef bij elk bezoek oom magerder, suffer, veel kindser dan tevoren. Eindelijk
kwam het bericht van zijn overlijden. Bij de begrafenis waren weer dezelfde vergulde
kragen en epauletten en blinkende sabels; en dezelfde deftige dames. Tante Loe
voelde zich weer het middelpunt, nu van den rouw. En zij werd geprezen om de
prettige laatste jaren en de goede verzorging die zij den ouden man gegeven had.
Over de verdeling van het nagelatene ontstonden nog enige moeilijkheden. Tante
Loe kon van den eresabel geen afstand doen en evenmin van een geschilderd
olieverf-portret van haar man uit zijn jeugd, als jong luitenant. Het hoefde trouwens
niet; want in de huwelijkse voorwaarden was bepaald dat zij die enkele dingen in
bruikleen mocht houden tot haar dood. Maar de familie van den overledene drong
zeer op afstand aan. Zij gaf echter niet toe. En dan moest zij aan den notaris opgeven,
hoeveel kontanten er waren in huis. Uit angst voor al het officiële gedoe deed zij dit
heel precies. Maar later zeurde zij vaak tot neef Bert, dat het niet nodig was geweest;
dat er toch geen haan naar gekraaid zou hebben, als zij veel minder of desnoods niets
had opgegeven; en dat zij veel te eerlijk was geweest. Dominee had ook verklaard
dat de notaris haar zaken slecht behartigd had. Die zoons van oom waren al net zo
hebberig als andere mensen. Maar zij zou nu lekker die vijfhonderd gulden uit haar
testament schrappen, die ze voor het kleindochtertje had vastgezet....
In 't benedenhuisje bleef zij wonen, geholpen door een viezig uitziend dienstmeisje.
Neef Bert kon niet overkomen om tante eens te bezoeken, of hij moest de altijd
eendere klachten aanhoren over de leugenachtigheid en het stelen van Mina, over
wie tante in de eerste maand zó tevreden was geweest dat zij op een papiertje haar
de naaimachine gelegateerd had. Maar nu was altijd het slot: ‘En ze snoept van 't
eten, Bert.’
Op een keer jammerde tante erger: ‘Nou heeft me dat ondier van 'n
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meid een kras op mijn kleine citybag gemaakt. Ze is toch zo ruw. En als 'k er wat
van zeg wordt ze brutaal. En ik ben toch de weduwe van een kolonel!....’
‘Neem 'en andere,’ ried neef.
‘Och Bert,’ zei tante, ‘je doet vlooi-in-bed weg en je krijgt luis-in-bed terug....
Wat schiet je er mee op!’
‘U moest bij iemand gaan inwonen,’ bedacht neef. ‘Dan bent u van al die zorgen
af.’
Tante Loe hield het hoofd nog schever dan gewoonlijk, gluurde door haar stekende
ogen hem onderzoekend aan en antwoordde: ‘Ja, maar dan bij de dames Braatvis....
Dat zijn zulke lieve mensen.’
‘Wie zijn dat?’
‘Nou, dat heb ik je toch wel meer verteld! Die ene, de jongste, was nachtwaakster
in 't Diakonessenhuis, en veel liever en zachter dan die zusters. Die zijn zo ruw en
liefdeloos! Spoken! Maar juffrouw Braatvis zorgde altijd goed voor mij. Ze woont
samen met haar zuster op de Kromme Burgwal, en die houdt een kantoor van Rhodé.’
‘Wat is dat?’
‘Rhodé! Een verhuurkantoor voor dienstmeiden. Zij verhuurt alleen nette meisjes.’
‘Nou, gaat u daar dan inwonen.’
‘Ze zijn erg vroom, gerifformeerd, dat is jammer.’
Enkele maanden later vond neef het toch wel erg nodig dat tante niet meer alleen
bleef wonen. Haar ogen waren heel slecht, zo vertroebeld. Die oogarts was zeker
ook niet knap; die wist er geen middeltje tegen.... Afleiding in lezen had ze niet meer;
de letters van de krant schemerden. Geld kon ze moeilijk onderscheiden en zij was
er zeker van dat Mina haar bestal. Tot nog toe had zij in een kasboekje haar inkomsten
en uitgaven genoteerd, haar lijfrente, de interest van Santafé-Topeka en
Trans-Afrikanen, 't Predikbeurtenblad, het eitje, de karnemelk, de zeep, alles tot op
een halvecent. 't Was ook niet goed dat Mina zo alles wist; want door haar geleid
was tante altijd zelf naar den bankier gegaan om haar luttele koepons te verzilveren;
de ontvangst stopte zij in een apart grauwlinnen geldzakje. Er waren er wel een
dozijn, waarvan zij neef verzocht den inhoud na te tellen en op een papiertje te
schrijven, dat met een speld op het zakje gestoken werd. Neef schikte zich in al die
karweitjes met geduld; 't was in elk geval nog beter dan eeuwig dezelfde verhalen
aan te horen over jaren geleden, over mensen die haar bedrogen hadden en over
angsten die zij had uitgestaan. Ter afleiding rookte hij grote sigaren; gelukkig vond
tante dat wel gezellig.
Maar het kon zo niet langer. Er werd besloten dat tante Loe bij de dames Braatvis
zou gaan wonen, die er onlangs zelf op aangedrongen
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hadden; en dat neef voor de inning van koepons en lijfrente zou zorgen en dan het
pensiongeld, en wat er verder nodig was voor kleren en bewassing, overzenden. Maar
't grootste deel van de meubels moest nu worden opgeborgen; daar was geen ruimte
voor bij de dames Braatvis. Neef beredderde het. De eresabel en het olieverfportret
van wijlen oom gingen naar diens familie; enig oud porselein en zilver naar een
aangetrouwde nicht; een antieke sekretaire en een kanapé met versleten paardeharen
overtrek en verzakte veren mocht neef in zijn huis nemen. Het hoog-nodige: tafel,
bed, stoelen, kachel, verhuisde naar de kamer bij de dames Braatvis. Maar het meeste
werd geborgen op den zolder bij tante's vroegeren huisbaas; want die was een eerlijk
mens, zei zij; en je kon nooit weten hoe de dingen nog te pas kwamen. Als 't naar de
Vendu ging, kreeg je er toch niets voor.... Uit al die nooit-geluchte voorwerpen steeg
de oude bekende geur op van het bovenhuis der grootmoeder, geur van vochtige
kasten, van kamers waar nooit zon en frisse lucht in drongen. Ze waren in den loop
der jaren door tante al vaak toegewezen aan verschillende erfgenamen, vooreerst in
het telkens veranderde testament bij den notaris, en vervolgens in allerlei officieuze
beschikkingen, die zij met beverige letters - want zij kon zelf niet goed meer zien
wat zij schreef - op vodjes papier noteerde. De naaimachine en de povere meubels
van het meidenkamertje had zij indertijd, toen Mina nog een nieuwigheid was, voor
haar bestemd, maar nu, bij 't vertrek naar de dames Braatvis, gaf tante Loe aan neef
een papiertje waarop hij ontcijferde: ‘Wanneer ik kom te overlijden mag er niets
worden gegeven aan mijne dienstbode Mina, daar ze mij mijn leven ondragelijk heeft
gemaakt’. En dan haar ondertekening met ‘Mevrouw Wed.....’
Zo had hij haar op een wintermiddag bezocht bij de dames Braatvis, wier woning
hij herkende aan het bord dat naast de deur was gespijkerd en waarop hij ‘Rhodé’
las. Hij moest een houten brugje over en zag tante's hoofd terzij van een gordijntje
achter een venster. Ze zat er in een somber kamertje te schemeren; en ze was al niet
erg verrukt meer over haar vriendinnen.
‘Ze bestelen me, Bert,’ fluisterde tante geheimzinnig. ‘Dat zilveren speldje van
me, van dat oud zilver, dat ben ik kwijt. Ik heb 't geloof ik laten vallen, en nou doen
de Braatvissen net of ze 't niet terug kunnen vinden.’
Ze beklaagde zich ook over haar dominee, den Doopsgezinden, dien ze vroeger
een lieven man had gevonden, maar die haar nu, bij 't horen van die beschuldigingen,
onder handen had genomen en haar achterdocht verweten.
‘Nee maar! die verdedigt zulke spoken nog! Hij kan wegblijven, ik wil niks meer
van 'em weten. 'k Heb 't 'em gezegd ook.’
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Ja, er moest wat anders gezocht worden voor tante Loe, een kamer in een gesticht,
een tehuis voor oude dames. Neef schreef om informaties, bezocht een zestal tehuizen
in Amsterdam, nog een paar in andere steden; maar alles was overvol, en er waren
aanvragen al van vier jaren oud! Tante zou dan achterin de queue komen en misschien
dood zijn eer zij aan de beurt kwam.
Doch daar ontving hij van een vriendin zijner vrouw bericht, dat er in een twetal
Rooms-Katholieke gestichten misschien plaats was. Neef schreef twe brieven. Op
de ene was 't antwoord: bezet! Op de andere, dat er juist een oude dame gestorven
was en haar beide kamers beschikbaar waren. Onmiddellijk legde neef er beslag op
voor tante Loe. Bovendien was het pensiongeld zó bescheiden, dat er van haar
inkomentje, de ouderdomsrente er bij gerekend, nog twehonderd gulden voor
kleinigheden overschoot.
Neefs vrouw bracht tante naar het Gesticht in de kleine stad aan de rivier. En daar
scheen het haar eindelijk goed te bevallen. Na een paar weken tenminste kwam er
een gedikteerde brief van vier zijdjes, in dankbaren toon. Zij had het er erg goed:
‘Wat een verschil bij die Braatvissen. Hier ondervind ik liefde. Vertel het eens aan
de Braatvissen, dat ik het nou zo goed heb, als ge ze spreekt.’ Alleen had het groen
émail van de kachel en 't mahoniehout van haar stilletje erg geleden van de verhuizerij.
En ze had nog weer allerlei dingen nodig, die bij den vroegeren huisbaas waren
opgeborgen: de vulemmer, de pook, een zeilveger en een paar stof doeken. Och, wat
een zorgen toch nog!
Nu volgden voor den neef de bezoeken aan het kleine stadje. Dat gebeurde éénmaal
in elke vakantie; soms twemaal, wanneer hij wat langer in de provincie-hoofdstad
logeerde. Eerst ging het in een elektrise tram, een uur lang, naar een villadorp, waar
hij een kwartier oponthoud had en over moest stappen op een motortram; die reed
hem, in veertig minuten, langs een brede verkeersroute tot de Zandlaan; en daar kon
de neef weer een kwartiertje wachten, tot de oude stoomtram aankwam die hem naar
het stadje aan de rivier vervoerde. Die laatste weg ging door weiden en akkers, langs
bosjes en gehuchten, met wonderlijke kronkelingen, tot langzamer en met belgeklingel
de tram het stadje binnenreed. 's Winters werd de enige passagierswagen verwarmd
door een kacheltje waarbij de enkele reizigers samenschoven. Maar er moest altijd
wat tocht blijven wegens den kolendamp. Van de halte voor het logement was het
maar een paar honderd schreden tot het kloostertje. Daar werd neef al dadelijk bij
zijn eerste bezoek vriendelijk ontvangen door de eerwaarde Moeder die zelve hem
bij tante bracht. Tante Loe bewoonde er twe kamers aan de straat. De neef vond er
de van ouds bekende meubelen voor een klein deel terug en ook de portretjes aan
den wand en op den schoorsteenmantel.
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Goddank, tante was nog steeds tevreden! De zusters zorgden zo liefderijk voor haar....
Och wat een verschil bij die Braatvissen! Die mochten dan ook niets meer erven,
hoewel zij vroeger bedacht waren geweest met een oud salamander-kacheltje en twe
rottingstoelen. Ze hadden meer dan genoeg aan dat gestolen speldje! Wat een gemene
schepsels toch! En dan zo vroom; elke Zondag naar de kerk....
De neef rookte tussen die bekentenissen door. Hij bleef koffiedrinken, wat tante
extra betalen moest. ‘Neem 't er maar goed van, hoor Bert,’ teemde tante. ‘Lekker
rookvlees, of doe er anders wat kaas op. En bedien je goed van boter,.... 't kost
'etzelfde. Schenk me nog maar eens een kopje koffie in.’
Het smaakte hem intussen maar zo-zo; hij was altijd, zo lang hij zich uit zijn jeugd
herinnerde, vies geweest van het eten met tante samen.
Na het koffiemaal zeide zij opeens, terwijl ze hem strak aanzag:
‘Bert, ik heb er over gedacht om over te gaan....’
Hij moest zich eerst even bedenken; maar toen begreep hij.
‘U hebt groot gelijk, tante. Dan past u meer bij de omgeving aan. U bent toch al
eens van Hervormd tot Doopsgezind overgegaan.’
‘Vin-je 't heus niet verkeerd of gek van me?’ vroeg ze argwanend.
‘Integendeel,’ antwoordde neef, ‘het Katholicisme is een geloof dat veel steun
geeft. 't Zal voor u een troost zijn; daar ben ik zeker van.’
Tante Loe voelde zich blijkbaar opgelucht. Rustiger teemde ze:
‘D'r zijn er tegenwoordig al meer overgegaan,.... Freederik van Eeden toch ook....’
‘O,’ zei neef, ‘u bent in goed gezelschap. Mij lijkt het heel verstandig van u....’
Zij vertelde dat ze er al met de eerwaarde Moeder over gesproken had, en die met
den Pastoor. Zij zou dan les krijgen in den Kathechismus.
Toen hij vóór zijn vertrek - omstreeks drie uur, om voor 't eten weer in de stad te
zijn - de Moeder in de gang nog even sprak, deelde zij hem mee dat ze over tante's
besluit erg verheugd was, want ze had eigenlijk geen protestantse dame mogen
opnemen. Dit was haar uit het Moederklooster in Brabant bericht. Maar nu kon tante
blijven. Het was den neef een zwaar pak van zijn gemoed.
Uit een brief vernam hij dat het grote feit gebeurd was. En in de volgende vakantie
vertelde tante met voldoening allerlei bijzonderheden. 't Was zo mooi geweest; alle
dames in 't Gesticht waren onder den indruk gekomen. In de kapel had tante de H.
Kommunie ontvangen. De Pastoor was zo'n vriendelijk mens, maar wat ziekelijk.
En de Kapelaan was ook zo'n lieve man, met zulke moje ròze wangen. Zij was altijd
vroeg in de Mis, soms de eerste van alle dames, en dan lag zij al te bidden. Zij wist
nu alles precies: wat de geheimen van den Rozenkrans waren en het
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Wees-gegroet en de H. Sakramenten.... De dames waren allen in bewondering voor
haar! En zij had nu ook het stemrecht! De zusters leidden de oude dames voorzichtig
de trappen van het Raadhuis op en hadden uitgelegd hoe er gestemd moest worden.
Eens moest hij met tante op bezoek bij een van de oudjes, die niet lopen kon.
Gearmd schoven zij langzaam door de gang en kwamen langs de kapeldeur.
‘Hier is de kapel,’ zei tante met eerbied. ‘Kijk, Bert, en dan doe ik zó!’ Hij keek
en zag hoe haar grauwe rechterhand het kruisteken maakte van het scheef-gebogen
grijze hoofd naar de verzakte schouders en de ingedoken borst.
‘Zie je, dat hóórt zo....’ fluisterde zij.
‘Ja, ja,’ zei hij terug, ‘u weet 'et nou goed.’
Bij de oude dame zaten zij een kwartiertje en neef Bert hoorde zich prijzen om
zijn hulpvaardigheid.
Zo gingen die reizen geregeld, elke vakantie, drie jaren lang. Het was een grote
rust dat tante niet meer over geldzaken hoefde te zeuren; er was nu net genoeg van
de lijfrente, van een beetje interest en van de ouderdomsrente. Maar allerlei
overbekende verhalen hoorde hij weer vertellen, vooral over die dievegge van een
dienstmeid, die akelig ruwe diakonessen en die spoken van Braatvissen. Ach, wat
was er toch weinig hartelijkheid op de wereld.... En dacht Bert wel aan tante's graf?....
Hij moest voor een nette begrafenis zorgen! Gelukkig was het graf al gekocht.... Die
lieve arme oom,.... dat die vóór haar had moeten sterven! Moeilijk verborg zij haar
voldoening, dat zij, de derde vrouw, naast den kolonel zou rusten....
Verheugd was tante Loe ook, toen neef Bert haar op een keer vertelde dat hij de
kanapé nieuw had laten overtrekken, en dat al hun kennissen wisten dat hij van háár
afkomstig was, en altijd zeiden: ‘Zie-zo, we zullen maar op tante Loe gaan zitten.’
‘Och, dat vind ik aardig,’ zei ze met een verheerlijkt glimlachje. Neef vertelde
maar niet dat er een vriendin van zijn vrouw was, die er aan twijfelde of tante Loe
wel bestond en die ook eens ondeugend had gevraagd of 't misschien een jong
vriendinnetje was, aan wie hij die vakantie-bezoekjes bracht....
Bij het afscheid gaf tante hem een zijden paraplu mee: ‘Mijn beste paraplu,.... hij
is duur geweest, helemaal van zij. Geef 'em an je vrouw, ze zal 'em mooi vinde.’
Thuis, bij het ontrollen en opsteken, bleek het overtreksel geheel verteerd te zijn van
ouderdom. De nicht gaf het ding mee aan de kar van het Leger des Heils.
Eens had neef Bert een angstig ogenblik gehad. Het was den vorigen zomer, een
half jaar geleden. Tante had geheimzinnig rondgekeken en gevraagd: ‘Is zuster er
niet?’
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‘Wel nee,’ had neef geantwoord.
‘Bert,’ was ze toen hoofdschuddend voortgegaan, ‘ik kan er toch niet an geloven,
an al dat Roomse....’ En zij had zich tamelijk oneerbiedig en ongelovig uitgelaten.
Maar neef was veel te dankbaar dat tante Loe zo goed geborgen was.... Waar zou hij
met haar heen moeten, als zij de Kerk weer verliet! En hij suste haar oude protestantse
koppigheid: ‘Kom, kom, tante! U hebt 't hier zo goed en de mensen zijn lief voor u.
Wie zouden er zo goed voor u zorgen?’
‘Ja maar, Bert, ik geloof er niks van,’ zei ze weer, met haar halfblinde ogen scherp
turend. ‘Ik geloof helemaal niks.’
‘'t Doet er niet toe,’ verzekerde neef. ‘Onze lieve Heer zal 't u niet kwalijk nemen.
Die is boven die dingen verheven.... Maar zeg vooral zo-iets niet an de zusters!’
Misschien was zij nu wat gerustgesteld; zij sprak: ‘'t Is waar,.... ik heb hier een
rustigen ouden dag.’ Maar misschien was 't ook angst om op straat gezet te worden.
Zij begreep zelf wel dat neef en nicht haar niet konden verzorgen.... En wat dan?
Zwijgen was maar 't beste....
Neef Bert keek af en toe stilletjes op zijn horloge en hulde zich in sigarenrook.
Hij wist niet hoe hij die uren zou doorkomen; de tijden van de stoomtram bepaalden
den duur van zijn bezoek. En tante wist precies die tijden, want de tram rammelde
langs het kloostertje; zodat neef niet eens smokkelen kon om zich een kleine
wandeling naar de rivier te veroorloven.
Ja, deze wandeling in den winteravond over den gladden dijk was de eerste en de
laatste geweest.... Nu nog de begrafenis, over drie dagen; maar die zou in de
provincie-hoofdstad zijn, hier, waar juist de autobus ongeveer was, bij 't fort de Halve
Maan. Even verder lag de Algemene Begraafplaats,.... daar moest tante Loe over een
paar dagen heen.
De neef trachtte buiten iets te onderscheiden. Hij herkende de spoorbomen en een
rij arbeidershuisjes; hij herinnerde zich die hele buurt wel van zijn jeugd-wandelingen.
Al spoedig zou de bus aan 't station zijn en dan kon hij nog net een vroegen trein
pakken....
Drie dagen later was de neef weer in de stad, 's morgens al, ofschoon 's middags om
één uur de begrafenis zou zijn. Maar hij had een brief gekregen van den steenhouwer
die indertijd den steen op het graf van den ouden oom had geleverd en er de letters
op gehakt. De man had het overlijden gelezen in het stedelijk dagblad, waarin neef
een advertentie ‘uit aller naam’ had geplaatst; en onmiddellijk had hij zich minzaam
aanbevolen om den tweden naam er bij te hakken. Daarover wou de neef even praten
in het huis van den steenhouwer, tegenover den ingang der Begraafplaats. En meteen
ging hij kijken naar het graf en informeren bij den
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direkteur of alles in orde kwam; want neef was doodsbenauwd dat er op 't allerlaatste
iets in de war zou zijn: bij tante Loe moest je altijd op onaangename verrassingen
bedacht zijn. Hij, die nooit van haar gehouden had, was er juist voor op moeten drajen
om jarenlang haar zaakjes te beredderen!....
Hij dronk koffie bij een ongehuwden broer van zijn vrouw. Die had vroeger uit
medelijden tante Loe enkele malen bezocht en vaak hatelijkheden van haar te verduren
gehad. Maar nu wou hij toch wel mee ter begrafenis; want als ambtenaar hield hij
van de plechtigheden des levens, zoals doop, huwelijk en begraving. Hij zou er echter
ook maar geen cylinder voor opzetten, verklaarde hij, toen hij zag dat neef Bert een
slap hoedje had.
De koffie was wat vroeg, omdat de volgkoets hen om half-één zou afhalen. Maar
om tien minuten vóór één zaten zij nog te wachten.
‘Tante is in de sneeuw blijven steken,’ opperde de zwager.
‘Als ze maar niet schijndood was,’ zei neef. ‘Ze is in staat om me op 't laatst nog
te foppen.’
Toen besloten ze om de koets tegemoet te gaan, of in elk geval te voet naar de
begraafplaats. Heimelijk zat neef in groten angst, dat er nu heus iets tussenbeide was
gekomen: een wiel van de lijkkoets gebroken; of iets niet in orde met de toestemming
tot begraven; ja, hij wist zelf niet wat. En hij wilde weer niet te laat naar zijn
woonplaats vertrekken. Er wachtte nog genoeg gezeur met de verdeling van het
erfenisje, dat in driën moest en waar hij zelf nog de kleinste portie van kreeg,
hoogstens duizend gulden.
Zo wandelden ze beiden op langs de stadssingels die zwaar onder de sneeuw lagen
in den stillen grijzen wintermiddag. Opeens, in de verte, een zwarte koets met twe
paarden in draf.
‘Daar komen ze!’ zei de neef verheugd.
Hij ging midden op den rijweg staan. De koetsier hield de paarden in; de
rouwbediende sprong achter van den wagen af. De mannen begrepen ook al dat ze
deze twe heren moesten hebben. In een paar woorden was alles opgehelderd; de rit
van de lijkkoets was door de sneeuw wat vertraagd.
‘Goddank,’ zei de neef. ‘Daar gaan we. Och, die tante Loe! Hoe jammer dat ze 't
zelf niet alles kan meemaken.’
De zwager grinnikte wat achter zijn snor.
In draf ging het door een achterbuurt de stad uit, tot bij 't fort de Halve Maan. De
wagen reed stapvoets; op den weg stonden mannen in 't zwart. Zij passeerden de
lijkkoets.
‘Dat is de wagen van tante,’ fluisterde de zwager.
Hun rijtuig keerde en kwam nu achter de lijkkoets te rijden, stapvoets naar den
ingang der begraafplaats. De wagen hield stil. Door een wak
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op 't bevroren portierraampje zag neef hoe de bidders met de kist sjouwden. Daarna
reden zij even verder; 't portier ging open. Een man met strak gelaat lichtte den
cylinder van 't hoofd toen zij uitstapten.
Achter de kist, die wiegde op de schouders der bidders, stapten de neef en zijn
zwager het kerkhof op. Zij waren de enigen met slappe hoedjes. De bidders, de
begrafenis-ondernemer uit het kleine stadje, zelfs de steenhouwer, droegen hoge
hoeden. Vele kronkelende paden gingen zij, langs monumenten en zerken en
treurbomen en afgeknotte zuilen. Bij den aardhoop naast het graf stonden twe
doodgravers.
Het was erg stil. Enkele gefluisterde woorden en wat bewegen van de zwarte
mannen. Achter de populieren die de begraafplaats omringden rolde een trein voorbij.
De neef zag hoe de kist op het toestel boven den kuil werd gezet. De zwarte hoeden
gingen af; en ook neef en zijn zwager ontblootten hun hoofden. Gelijkmatig zakte
de gele kist weg. Op het deksel was een groot zwart kruis geverfd.
De ondernemer naderde met een spade den neef. Ja, er moest een schepje aarde
op de kist; dat behoorde zo. Het zand viel en in de diepte klonk het hol. Ook de
zwager nam de spade en deed zijn plicht.
Ze gingen weer weg. Tante Loe lag nu in de aarde, of tenminste een hoeveelheid
ontbindende materie die ze vroeger tante Loe noemden, en waarin onbevredigdheid,
argwaan, tobberij en klein egoïsme hadden gezeurd en gewroet, en misschien een
heel klein beetje warmte gesmeuld voor dien ouden kindsen man uit haar laatste
jaren. Tante Loe, eens verschenen in het leven, was nu weer verdwenen. Neef
herinnerde zich het oude uitknipsel uit een krant van 1838: de geboorte-advertentie
van een welgeschapen Dochter, door zijn grootvader ondertekend. Dat was tante Loe
geweest.... Over haar geboorte hadden de ouders zich zeker wel verheugd. En nu had
hij zelf haar doodsbericht geplaatst! Tussen die twe berichten lag haar leven, nutteloos,
doelloos, vreugdeloos,..... misschien, want wat wist iemand er van? Dat lag verborgen
in de grote Onbewustheid, waaruit het bewuste leven in den droom van tijd en ruimte
opdook.
De begrafenis-ondernemer kwam naast den neef lopen, die wel inzag waar 't om
te doen was.
‘U moet uw rekening maar gauw opsturen,’ zei de neef. ‘Alles inbegrepen, niewaar,
ook het maken van de kist.’
‘Ik heb 'em al bij me,’ zei de man en gaf een papiertje.
Bij het hek wachtte de koets. De mannen lichtten de hoge hoeden. De neef en zijn
zwager stapten in, na eerst den koetsier te hebben gewaarschuwd dat hij naar 't Station
zou rijden en vervolgens naar 't bureau van den anderen meneer.
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Verspreid
door Siegfried van Praag.
NOG den vorigen dag was alles zoo rustig geweest in 't kleine Russische stadje en
had een ieder het werk verricht, dat hij jaren lang verricht had.
De kinderen hadden in 't cheder*) van Jankel Senf de woorden der Torah gesproken
en de vertaling, die Jankel er van aan de hand deed, en menig slag van Jankels
spanriem was op de luidruchtige bende neergedaald.
De bagoerim†) hadden geleerd en geleerd, in deining van lijf en deining van geest,
in 't oude beth-hamidrasch§), de lamdanim**) getwist over een moeilijke
talmoedpassage. De vrouwen waren ter markt getrokken en hadden gekocht en
verkocht, van kippen tot spijkers, van ramenas tot oude schoenen. De makelaars
hadden gezocht naar menschen tusschen wie bemiddeling den bemiddelaar aan de
noodige middelen zou kunnen helpen om eten te verzorgen voor de vrouw en de vele
kinderen, kortom de heilige gemeente, heilig zóó klein, van Patoerska had geleefd,
zooals God dit wilde.
Den volgenden morgen hadden de hanen zoo kranig gekraaid als dit hun gewoonte
is; de stier had geloeid, de geiten geblaat.... en toch was alles anders, angstwekkend
anders.
Het stadje-in-het-land rook verwoesting, zooals de boeren onweer bemerken, als
de hemel nog blauw is, want een volk wiens tempel twee maal verwoest werd, krijgt
een zesde zintuig, dat hem het ongeluk doet bemerken, 't zij van dichtbij, 't zij van
veraf.
Ze hadden hetzelfde willen doen als den vorigen dag, de cheder-kinderen de
bagoerim, de batlonim††), de melamedim§§) de lamdanim, de vrouwen, de kooplui en
de makelaars, maar op den drempel van hun huisjes zeiden ze elkaar, dat deze dag
niet was gelijk andere dagen, dat God weer eens verwoesting sturen ging over Israël
en dat zij zwaar gezondigd moesten hebben. Of de zonde was uitgegaan van Jossel
Chossid, die naar den wonderrabbi van Belz trok en danste en dronk, in plaats van
de heilige Wet te bestudeeren, dag en nacht, of van Dovidel Mezrits, den Maskiel***)
die Russisch sprak en de verboden boeken van de Duitschers las, en

*)
†)
§)
**)
††)
§§)
***)

Kinderschool, waar Bijbel wordt geleerd.
Jongelingen.
Leerhuis.
Geleerden.
Niets-doeners.
Schoolmeesters.
Profaan geleerde.
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Maimonides’ More Nebuchim*), zij wisten het niet. Groot is de zonde in Israël, en
Gods straffen zijn nog goedertieren....
Zij trokken zich terug in hun huisjes en sloten die en stutten de muren met huisraad.
Het zou kunnen zijn, dat Jossel's Chassidisme of Dovidels moderniteit inderdaad
oorzaak waren van de ellende, die over het stedeke Patoerska kwam, maar ik wil U
nog een andere mogelijkheid verklappen. Deze:
Fedor Fedoròwitch Abarow, een vroolijk onderofficier, had den vorigen avond in
de herberg aan den boschrand goed gegeten, goed gedronken en kaart gespeeld met
de boeren en de soldaten en de fortuin grooten, daadwerkelijken steun verleend. En
het weinige geld van de vele arme lieden was tesamen tot een aanzienlijk sommetje
geworden, dat de buidel van Fedor had doen zwellen en zwellen. Er was een oogenblik
gekomen, dat de vroolijkheid der boeren en soldaten streed met minder genoegelijke
gevoelens, toen hun het laatste geld ontvlood en op dit oogenblik, dat Fedor vreesde,
wijl het werk van heel den avond teniet zou kunnen gaan door de boosaardigheid
zijner gezellen, die hem de vruchten zijner slimheid misgunden, riep hij: ‘Nu zitten
wij hier arme slokkers en hebben geen kopeke meer om brandewijn te koopen en
ons hart vroolijk te maken. En de Joden achter hun deuren vreten zich vet en drinken
en bespotten ons, arme drommels, die ons naakt laten plukken. Moesten we dat
gebroed des duivels de pens niet opensnijden, om er ons bloed en bezit uit terug te
persen.’ - De stemming werd weer vroolijker. - ‘Die dieven drinken zelf den goeden
brandewijn en de kinderen van den tsaar schenken ze water met gift.’ - En Fedor
Fedoròwitch Abarow dempte met opstandigheid tegen de Joden de leemte, die zijn
handigheid in de beurzen en hierdoor in 't gemoed der boeren had teweeggebracht.
Vroolijker en vroolijker werd de stemming en toen de morgen kwam, waren het niet
alleen de hanen, die kraaiden maar ook de boeren en de soldaten: Bloed van den
dageraad, bloed der Joden en vooral geld, geld en goed en vrouwen.
Och, och, wat was Gods toorn ditmaal hevig en hoe zwaar lag Zijn hand over Zijn
uitverkoren Volk. De meubeltjes voor de deuren opgestapeld, hielpen maar weinig
en zolder en kelders waren even onveilig voor hen, die er zich teruggetrokken hadden
als het kreupelhout van 't bosch om zich tegen beren te beschermen.
Er ontsnapten maar weinigen aan de vroolijke volkswoede. De kinderen van het
cheder, de batlonim en bagoerim, de melamedim en de vrouwen, de kooplui en de
makelaars werden vermoord en als vodden verscheurd. Men rukte zuigelingen bij
de beentjes uiteen, men verkrachtte meisjes en gehuwde vrouwen, men rukte ouden
de baard uit en vermoordde kinderen in tegenwoordigheid van ouders en ouders in
die van kinderen en

*) In 't Oosten verboden werk van den Godsdienstwijsgeer: Gids der Verdwaalden.
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men vond niets dan bloed, vleesch en beenderen, maar ook dat gaf voldoening.
Maar reeds den volgenden dag was de rust teruggekeerd en kraaiden de hanen een
frisschen, puren morgen tegemoet. De boeren waren niet boos meer en sloegen nog
slechts hun eigen vrouwen, de soldaten rookten kalm hun pijpen en Fedor Fedoròwitch
Abarow zorgde voor den goeden geest.
Maar als offer van Gods woede was de heilige gemeente van Patoerska gevallen
en groot was de droefenis in Israël om hen, die dood terneer lagen le kidoesch
hascheem*).
En in een hoekje van een hooizolder, omsnuffeld door vier groote ratten, zaten
hand in hand twee groezelige kindertjes, met vieze neusjes en gescheurde kleertjes
en huilden, zonder dat ze beseften, dat Reb Sorich, hun vader, die dwars over den
zolder lag, Soere zijn vrouw, die ontbloot ten halve uit het venster hing, Chajim hun
broer, die op 't erf bleek neerlag en Dweire hun zuster, die met bebloeden buik haar
ingewanden had gebaard, dood waren, voor goed dood en zij wèezen, gered door het
toeval van hun kleinheid en den overvloed van 't stroo.
Zoo vonden hen Berl en Nachoem, twee mannen, die gereisd hadden op den dag
der verwoesting en op dien der doodenvrede waren teruggekeerd om hun jonge
vrouwen en kinderen in bloed terug te vinden. Zij doortrokken het verlaten stadje,
zwijgzaam met heel harde trekken om hun mond en levenloos droeve oogen en
vonden geen levenden, totdat zij het huilen der kleinen hoorden.
En de twee jonge mannen namen de kinderen van Reb Sorich, de overgeblevenen,
op; Berl droeg Riwkele en Nachoem Feigele, en ze verlieten in stilte de plaats der
verwoesting en gingen door 't woud naar de groote stad.
Het waren oproerigen, deze twee jonge mannen en ze spogen driemaal voor het
leven uit. Ze drukten elkander de hand en gingen ieder hun weg.
Bedelend bij de balboesiem†) van de plaatsen aan den weg ging Nachoem met
Feigele en liep zoo lang, van grens tot grens, tot hij in Amsterdam een woonplaats
vond.
En Berl met Riwkele spoog tweemaal drie keer nog, eerst op Rusland, toen op
Europa, en trok Zuidwaarts, bedelend om hulp voor een wees, en scheepte zich te
Triëst in en ging naar 't land van Israël.
Vreemd is het lot van Israël. In sinaasappelen zult gij Uw brood verdienen.
Nachoem plofte in Amsterdam in den modder van de Valkenburgerstraat. Met z'n
tallith§) onder den arm liep hij den volgenden morgen naar de synagoge van emigranten
uit Rusland en vertelde van de verwoesting der heilige Gemeente van Patoerska.
Men schonk hem hulp. Hij huurde zich een kar, ging ter fruitmarkt, kocht zich een
wagenlading

*) Ter heiliging van Gods naam.
†) Gegoede huisvaders.
§) Bidmantel.
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sinaasappelen en trok hiermede van huis tot huis, de kleine Feigele in een leege kist
op zijn kar.
Van de kleine winsten, die deze straathandel afwierp, wist Nachoem zich en de
wees te voeden. Het kindje groeide op temidden van afval, rotting en oude kisten en
de eenige fleur van Nachoems kelder waren de helle schillen van de reddende
sinaasappelen. Met deze speelde kleine Feigele, 't droeve kindje, dat te vroeg den
dood gezien had, en huilde veel en zonder reden.
Berl echter was met Riwkele naar 't land van Israël getrokken en als knecht diende
hij in de bloeiende kolonie van Rischon le Zion en werkte er in de
sinaasappelenboomgaard en de kleine Riwkele was om hem en plukte mede, zamelde
mede en hielp bij 't inpakken der kisten.
De mooie zon van het oude land droogde de tranen van Riwkele en zij werd tot
een vroolijk, dansend kindje, dat het leven van Berl opvroolijkte en hem den harden
trek om den mond deed verliezen.
Maar al weken uit Riwkele's herinnering de beelden van moord en roof, zij wist
dat ze een zusje had, dat aan haar zijde placht te stoeien en te drensen. En 't gebeurde
- 't was in den grooten oogst - terwijl de mannen de liederen zongen, die ze van de
chaloetsim, die op de wegen werkten, hadden gehoord, en de meisjes de kisten
volstopten met de groote ovale appelen, dat Riwkele plots in tranen uitbarstte, tot
verwondering van de vroolijke bent en op een sinaasappel twee groote tranen vallen
liet.
‘Riwkele wos ist?’ zei Berl en streelde 't hoofdje van het kind. ‘Feigele’ snikte ze,
plotseling bezitnemend van den weer opgedoken naam....
Maanden later toonde Nachoem Feigele vol trots heel heel andere sinaasappelen
dan de gewone. Zij waren groot en ovaal, eieren van een wonderboom, vruchten uit
Gan Eden*).
‘Dat zijn appelen uit Erets-Jisroël†)’, zei hij en zijn stem streelde het woord. En hij
nam een lat en met inkt teekende hij een groot Magen David§) op 't ruwe hout en
plaatste dit tusschen zijn appelen.
De kleine Feigele deelde de ontroering van Nachoem zonder deze te begrijpen.
En omdat alles wat ongewoon was, haar aan het huilen maakte, ging ze op de trap
zitten voor de kist met de groote eiren-appelen uit Erets-Jisroël en toen gebeurde het
dat een naam in haar opschoot: Riwkele. En twee groote droppels vielen op een
sinaasappel. - Op één schil mengden zich toen de tranen van twee zusjes, een
ventstertje en een plukstertje, hereenigde ze van over zee en land.
Want God is goed en zal eens zóó hereenigen de verspreiden van Zijn volk, van
de vier hoeken der aarde.

*) Paradijs.
†) Palestina.
§) Davidsschild. Embleem van volk en leer en land.
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Crucifigetur,
door Jan Veldman.
1.
ONTDAAN van wapenzwaarte, ver weg het blinkend staal ligt de honderdman
gestrekt op het breede bed. Zwaar steunt zijn hoofd in de kussens, terwijl zijn neus
de zoete geur geniet, die opstijgt uit het nevenszijnde atrium. Als een onzichtbare
waas zweeft het reukwerk door het klein vertrek. Van verre klinken gedempte
voetstappen van menschen op de straat. Het is hem deugd zoo te rusten, na het
verkwikkend bad. Iedere dag, wanneer de zon haar hoogepunt bereikt heeft, sluit hij
zich op in het diepste van zijn woning. Dit is voor hem het uur van lichte overpeinzing,
van plannen voor de toekomst. Als honderdman is niet gering zijn taak. En in zijn
vrije tijd weet hij zich geen Nicodemus, de bezitter van uitgestrekte gaarden en vele
woningen. Toch is zijn nietig huis, van ouder op ouder reeds geërfd, hem lief. Deze
bezitting is hem geworden iets onafscheidelijks, waaraan hij dagelijks met lust een
nieuwe verbetering doet aanwijzen, die snelle slavenhanden schier zonder tijd
volbrengen.
Zijn huwelijk geeft voldoening: veel kinderen werden zijn deel. Dat hij morgen
weder voor de afgezant des keizers met forsche zonen zal paradeeren, het maakt hem
gelukkig. Dan is het schittering, al waar men ziet. En toch, hij voelt het als iets zekers,
er zal verandering komen. Er is reeds verandering gekomen. Eenige zijner slaven
zijn geweest, daar verre in het veld, waar hij predikte. En bij hun terugkomst hebben
zij opstandige gedachten verspreid. Onrust heerscht er in de wereld, die hem en de
zijnen dienstbaar is. Men zegt: een man, die prediker, moet van het Zuiden zijn
gekomen om in deze oude stad een nieuw geloof te brengen. Om hen te verjagen,
die deze dag nog de tempels met hun wijsheid vullen. Het is de honderdman gelijk,
zij zijn toch slechts voor het volk. Hij heeft eerst met wrevelig gebaar die verhalen
van opstand willen smoren. Daarna roerde zijn roede onder de knechten. Maar zij
zwijgen niet. Gelijk een woekerplant schiet het op, dan hier dan daar, en telkens gaat
er een gindsch naar die prediker. En een enkele keert niet weer.
De middag is warm en loom. Ondanks het klaterende atrium drukt de hitte. Zwoel
hangt de geur van het reukwerk. De honderdman tracht te slapen. En in de bange
droom ziet hij een donkere wolk, die stijgt en niet te stuiten valt.
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2.
Het is gebeurd slechts enkele dagen later. De honderman ziet hen vlieden, beschut
door avondduister. Hij laat hen roepen, doch zij keeren niet. Slechts sneller bewegen
hun voeten. Als hij buiten komt blijkt zijn stem reeds ontoereikend de afstand te
bestrijken. Omringende slaven zien zijn aderen zwellen. Angst doet hun vluchtende
ruggen krommen.... Maar hij-zelf voelt plots zijn toorn afnemen. Een ongewone rust
komt over hem. Zijn hand steunt op zijn zwaard, wanneer hij de woning weder
binnentreedt. Het is ineens in hem gekomen, als iets wonderbaarlijks, die vraag wat
zouden zij daar vinden, dat alle zweepslagen trotseert? Waarom gaan zij tot die
prediker, die steeds nadert als de donkere wolk uit zijn droom. Die verre man beweert
door God te zijn gezonden. Door God die alle levens beheerscht en bestuurt. Door
God die ook in den tempel aanwezig is, waar de schriftgeleerden hun uitspraak doen
en de wisselaars hun geld vergaren. De God der armen, der slaven. En hij, de
honderdman, moet hij zich daarmee inlaten? Maar die God, die toch ook moet zijn
voor anderen, voor hem.... Doch neen, een lach vertrekt zijn gelaat, dat in stil gepeins
iets manlijk-fiers heeft getoond. En hij grijpt de kruik en drinkt totdat hij wegzinkt
in een eindelooze diepte.
De volgende ochtend echter, wanneer de roes weer is geweken, dringt zich alweder
op die vraag: Waarom, waartoe al dat gaan? Wie is die man dan toch? Wat zegt hij?
Gelijk een vrucht, die dagelijks verzwaart, draagt hij haar met zich om. De slaven
sluipen 's avonds buiten de poorten, en keeren des morgens heel in de vroegte weder.
Hij ziet hen gaan, hij ziet hen komen: hij vergeet te straffen. En iedere avond zijn er
meer, steeds meer, en ze komen allen terug. Terwijl hij ze verborgen bespiedt, groeit
de innerlijke vrucht gestadig tot zij, overrijp, plots uitbreekt en hem doet gaan door
de beschermende avond naar het veld.
Als sombere dreiging staan wallen en poorten der eeuwige stad. Een slaaf gelijk,
heeft de honderdman zich verborgen achter een boom. In de terreinplooi de deinende
menigte in halve cirkel rond een man, die met zachte stem iets schijnt te zeggen. Niet
te verstoren aandacht ligt over de luisterende hoorders, wier geschoren hoofden meest
ens het slavenvolk aanduiden. Slechts een enkele donkere schaduw, als hij wat verder
op verborgen, verraadt een eedler kleedij.
Schier nauwelijks treffen de stemmeklanken zijn gehoor en voorzichtig sluipt hij
nader, schichtig loerend her en der. De prediker spreekt niet, zooals de
schriftgeleerden, vanaf een hoog gestoelte. En evenmin is wijdsch het gebaar zijner
armen. Integendeel: hij schijnt uit het volk voortgekomen, slechts waardigheid van
houding doet hem anders zijn. Nog nader komt de honderdman, het halve gelaat in
de mantel verborgen. Nu hoort hij
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de stem:.... die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht.... zoo iemand in mij
niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord....
Gansch rechtop staat de prediker temidden van het volk. Zijn stem is als
wierookwolken in de stille nacht. In de verte rijst de tempel van wisselaars en
schriftgeleerden. Zijn gelaat is door avondduister bijna verhuld; de honderdman hoort
alleen de klank, die is vol reinheid en liefde en die gaat langs de slavenhoofden ook
tot hem.... Ineens keert de krijgsman zich om, tijgt weder poortewaarts. Langzaam
betreden zijn voeten de wegen, en zijn pad is niet het kortste. Tusschen zijn slapen
ruischt het gehoorde als een branding.... in mij niet blijft, die is buiten geworpen....
Het is alsof over de wereld een waas ligt.
Maar eenmaal terug in het rijkgeurende atrium, breekt de ochtendklaarte over
gebogen slavenruggen, van zweepen doorstriemd.

3.
Met de dagen die over de stad komen, trekt het gerucht van de wonderen uit het veld.
Schier dagelijks weerklinkt in de woning van de honderdman het kletsen van zweepen
en het gevloek der slavenleiders. Doch hij-zelf heeft zich afgesloten van het dienend
volk, want er is in hem gevaren een lijdzaamheid, die niet van deze aarde is. O, hij
wil die gindsche prediker vervloeken! De man, die opstand voedt; verzet van het
volk tegen hun wettige meesters. En ware het slechts verzet, hij zou hen ranselen,
dat hun bloed de plavuizels kleurde. Doch het is iets anders, waar hij niet tegenop
kan. Zij hebben plots een onzichtbaar wapen tegen hem verworven; een wapen dat
hem machteloos maakt. Zijn dagen zijn gevuld van een onnoembre angst. Zelfs het
paradeeren met zijn zonen geeft hem niet die trotsche vreugd, hoewel hem toch veel
lof gewerd. Het lijkt of zijn leven de bodem verliest....
Maar nu is het einde gekomen, nu is de levensbaan gebroken van die opstandeling
met zijn zachte gebaren en lokkende stem. Het volk gaat op ter gerechtshuis in dichte
drommen. Hij is verraden door een, die zijn woordkracht niet langer kon torsen.
Ook de honderdman heeft zich begeven naar de plaats waar straks het recht zal
zegevieren. Rondom is hij door volk omgeven, dat lacht en schreeuwt in blijde
verwachting van het naderend schouwspel. Plots klinkt een luid geloei, vermengd
met hoongekrijsch. Als een golf slaat het over de wachtensmoede menigte; zijn
naasten rekken de halzen. En ook hij brult mee, doch zijn hart is kleiner dan ooit.
Daar staat de prediker in zijn spotroode kleed. Het wordt de eerste maal,
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dat de honderdman aanschouwt dit magere gelaat; die mond, die liefde bracht; die
oogen wondergroot. De handen zijn gebonden en hangen neer als in een stil gebed.
En op het hoofd, daar rust de doornenkroon, hem door het volk gegeven.
De honderdman ziet.... die berusting.... die lijdelijkheid.... als een slaaf.... En plots
stemt hij in met het oordeel: kruist hem! kruist hem! Zijn hart bonst in zijn lichaam
mateloos groot.
Doch die nacht, toen zijn lijf van eet- en drinkmaal zwaar, het bed gevonden had,
keken zijn oogen lang in het angstig donker. Het rechtsgebouw, de schriftgeleerden,
Pilatus onschuldig zijn handen betastend, de prediker met kroon en purperkleed,
gebonden als een slaaf, maar toch....
En rustloos vergingen de uren.

4.
De zon staat in middaghitte van de zomersche dag. Voorbij de poort, waardoor zij
juist getrokken zijn, voert schier eindeloos de weg naar de hooge heuvel ginds. In
wolken stuift het stof van onder de voeten der dansende menigte in het gelaat van
de man, die het kruis torst. Achter hem gaat de honderdman aan het hoofd van zijn
troep. Van de veroordeelde ziet hij niet veel, slechts de rug, gebogen onder het zware
hout, die pijnlijk schokt bij iedere schrede. Na de rustelooze nacht is hij gewekt door
geraas, al was het een marktdag, Afschuw deed zijn mond trillen: het volk gaat zien,
hoe een mensch wordt vermoord. Dat is voor hen een dag vol vreugd. Nog draagt
hij in zijn hoofd die angstige droom van het rechthuis met Pilatus, de wraakgierigen
op het plein. Maar het is immers een opruier, die men zal dooden. Een vijand van
zijn kaste! Waarom dan die zwakheid? En hij trachtte het zwaard te gorden met
liefde.
Maar nu hij gaat in de stoet, welke de man, die liefde sprak, zal oordeelen, is zijn
wellust gevloden. Het verlangend reiken naar een terechtstellingsdag is geslonken
tot een onverwinbare vrees. Hij durft niet bezien het woeste stompen van de soldaat,
als de prediker valt onder de last. Reeds twee maal heeft hij zijn oogen gericht op de
grond, toen plots de stoet hokte, en de man kreunde gelijk een zwaargetroffen dier.
En steeds verder trekt de menigte tot ginder waar de zon de heuvelrand fel doet
schitteren. De honderdman moet mede: hij is soldaat. Zijn manschappen zullen straks
het kruis oprichten. Bij iedere stap komt het oogenblik nader. Weer wankelt de man,
het hout is te zwaar. De witte rug breekt, het lichaam zinkt in het zand, dieper dan
ooit. De slaaf valt.... De honderdman ziet.... Reeds heffen soldaten hun speren tot
meerder spoed....
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Dan ineens treedt de krijgsman naar voren; hij strekt de arm: ‘Laat af’ Het woord is
een zilte druppel in het vuur van haat. En hij-zelf vat het hout en doet de man opstaan.
In zijn klamme handen parelt zweet, en zijn wapenkleed is ondragelijk zwaar. Verder
gaat het langs de wegen. Het hoofd door het schrijnend hout is diep gebogen: de
handen die nauwelijks de moeder ten laatste male kunnen betasten. Zelfs de doek,
doorweekt van zweet, brengt geen verlichting meer. Het is de honderdman, als droeg
hij ook een kruis. En lang nog is de weg....
Ze hebben hem nu geklonken. Dof was de slag der hamers. En spons en drank
werd hem gereikt. De krijgsknechten hebben de weenende vrouwen teruggedrongen,
en staan nu stram te wachten op het einde. De honderdman heeft het hoofd geheven;
zijn oogen branden.... de voeten bloeddoorboord, de armen wijdgestrekt. Nog eenmaal
openen zich die oogen, waarin de wereld rust. Hij kan de zijne niet meer wenden,
het zwaard ontvalt zijn hand.... die blik, die hem verschroeit. En het al is vergeten:
zijn huis, zijn vrouw, zijn paradeerende zonen, want diep uit zijn ziel welt op die
klank, in felle worsteling geboren: ‘Ja, deze was de Man Gods....’
Hij voelt zich naakt. Maar in hem is het leven ontloken, gelijk een jonge bloem.
Terwijl toch Zijn lichaam nederhangt, ontzield.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Annie Salomons, Ballingen, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
1927.
Ieder kent Annie Salomons' opvattingen omtrent de ‘ballingschap’ van Europeeërs
in Indië. Het lijkt volkomen geoorloofd ze zeer persoonlijk, uitermate subjectief te
noemen. Ze worden trouwens niet voor iets anders gegeven. En in dit boekje toont
de knappe schrijfster opnieuw hoe zij van haar sterk individueele indrukken en
ondervindingen goede kunst weet te maken. Zou dát eigenlijk niet altijd het eenige
zijn wat ons aangaat bij de beoordeeling van geschriften? Ik geloof het wel.
Vijf verhalen. Niet gelijk van waarde. Maar alle voortdurend boeiend door de
warmte en pittigheid der schriftuur, door pétillanten geest ook vaak en door
smaakvolle vertelkunst.
De ‘Tropische nacht’ heeft mij het meest bekoord als een nieuw staaltje van den
aiouden, maar altijd weer charmeerenden Dekameronevorm, het om beurten iets
vertellen in een klein gezelschap. De kring, dien de lezer zich daarbij denkt, geeft
als vanzelf een stemming aan, een intieme sfeer en warme beslotenheid. Maar ook
‘Voorbij de laatste brug’ (den Elsevier-lezers bekend), ‘Oudejaarsavond’ en
‘Bevrijding’ zijn levensvolle, mild-menschelijke vertellingen.
Annie Salomons handhaaft haar peil.
H.R.

J. Zwartendijk, De Overlaat, notities van een verpleegster, 's-Gravenhage,
H.P. Leopold's U.Mij. 1927.
Als men pas zulke goed gecomponeerde verhalen als die van Annie Salomons heeft
gelezen, treft de nonchalante vormloosheid van een boekje als dit te meer. En de
schrijfster kan er niet van af met te wijzen op haar ondertitel: notities. Een boek
behoort een boek te zijn, en deze bundel brieven is er geen.
Als ik van een mijner kennissen een brief kreeg, zoo aardig en levendig geschreven
als deze van Mejuffrouw Zwartendijk, zou ik dien als brief ten zeerste waardeeren.
Mejuffrouw Zwartendijk is wat men een geboren briefschrijfster noemt, en zij is
méér dan dat, zij weet goed, vaak geestig, soms plastisch te vertellen. Maar een
p r o z a schrijfster, in litterairen zin, is zij niet.
Als voorbeeld de eerste de beste bladzij uit dit bundeltje. Bladzij 1 begint: ‘Toen
wij verleden week voor het laatst zoo gezellig bij elkaar zaten, heb ik je beloofd
mijne ervaringen in deze nieuwe omgeving zoo gauw mogelijk te vertellen.’ Dit kan
ermee door. Maar in het nu volgende
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zijn stijlfouten, die er niét mee door kunnen en die duiden op (tegenover den boeklezer
althans!) oneerbiedige nonchalance en zelfingenomenheid; de schrijfster vindt
blijkbaar, dat het al gauw mooi genoeg is. Ik spatieerde een paar woorden om dadelijk
duidelijk te maken wat ik bedoel: ‘En h o e w e l i k d i k w i j l s h e t g e v o e l
h e b g e h a d , dat je dezen wensch alleen om mij uitte, omdat je door onze jarenlange
vriendschap weet, dat ik, schip zonder roer, behoefte heb aan iemand te mogen zeggen
wat ik bij al mijn omzwervingen ondervind, h e b j e zoo'n buitengewoon-plezierige
manier o m het voor te stellen, alsof het genoegen alleen aan jouw kant zou blijven,
dat ik maar weer vol m o e d o v e r j e g e d u l d , de pen ter hand neem. Wa n t wat
ter wereld kan het je in den veiligen burcht, die je eigen huis, met je man en je eigen
twee kinderen jou is en blijft, eigenlijk schelen wat mij bij al die vreemde families
overkomt, w a a r ik als verpleegster beland??’
Niet waar, wij begrijpen allen wat hier staat. Maar g e s c h r e v e n is het niet.
Evenmin als dit boekje is gecomponeerd. De schrijfster had het evengoed veel dikker
of nog wat dunner kunnen maken. Zij is zonder twijfel een aardige vrouw, maar
zonder eenig litterair begrip, stijlgevoel of zelfs maar geringe notie van de
nederlandsche syntaxis. Een slachtoffer blijkbaar ook alweer van ons moderne
onderwijs, dat aan zinsontleding sinds lang niet meer doet en het schrijven van
opstellen als denkoefening ten eenenmale schijnt te versmaden.
H.R.

Korneel Goossens, Mastelijntjes Opstand, Mechelen, Gebroeders Laurent,
zonder jaartal.
Zeer goed in zijn soort. Maar het soort begint ons hier (in het nuchtere Noorden)
eigenlijk een beetje te vervelen. Hoevele van die oude ‘dompelaars’ zijn ons nu al
verbeeld door heel een schaar van voortreflijke vlaamsche prozaïsten, de groote
Streuvels en Buysse aan 't hoofd! Al fronsen en foeteren wij ouderen er ook wel eens
tegen, in ons hart vinden wij toch dat een zooveel jonger geslacht (de heer Goossens
is nog zeer jong) iets nieuws te vertellen moet hebben, iets persoonlijks, en dat ook
op een nieuwe manier. Scheld ons ouderen uit, als dat u daarbij een behoefte is, maar
wees u zelf!
Als ik voor de zooveelste maal lees: ‘Juist begon het schelleken, bij de Cellekens,
te kleppen voor de vroegmis, zoodat de lucht druppelde van heldere lekskens. Als
tranen vielen ze neder in het hart van Mastelijntje,’ - als ik dat nu nog lees, in 1928,
zie dan maak ik daar misschien geen aanmerking op, maar dan word ik innerlijk toch
wat kriebelig.
H.R.
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Robert van Passen, De Gouden Droom, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon. Zonder jaartal.
De Vlamingen bezitten een élan dat aan onze middelmatige geschriften meestal
vreemd is. Wij worden gauwer saai - de Vlaming laat duidelijker zijn plezier aan het
schrijven zélf bemerken. Door de bloemrijkheid en het prettige rhythme van hun
proza slepen zij gauwer den gemiddelden lezer mee. Robert van Passen - wiens naam
ik voor 't eerst tegenkom - bezit deze echt-vlaamsche eigenschap weer volledig. Hij
schrijft opgewekt, vlot en kleurrijk, maar er staat tegenover dat de Vlaming spoediger
een groot woord gebruikt, een groot woord dat het gevoel niet altijd geheel dekt. De
lezer heeft dan het gevoel iets genoten te hebben dat weinig substantieel was, zooiets
als een eiwitgerecht waar een stevige pudding verwacht werd.
Ook is het duidelijk dat de Vlaming - meestal katholiek - gemakkelijker nadert tot
bepaalde mystieke aandoeningen. Ook in zijn liefdeleven zijn er momenten dat hij
een zinnelijk-geestelijke wereld bouwt, waar hij zich door de engelen en de heiligen
omringd gevoelt. Vooral wanneer b.v. de geliefde ziek is en zal moeten sterven,
zooals de echte romantiek dat wil - en hoevele teringachtige, bloemgelijke meisjes
ben ik de laatste jaren niet in de Vlaamsche boeken tegen gekomen! - bloeit dat
dwepend gevoel open en doordringt het geheele geschrift. De nabijheid van den dood
geeft aan de gevoelens der minnenden - wien de tijdelijkheid hunner aardsche liefde
bewust wordt - iets gewijds. Zij beleven hevig en diep de korte zaligheid van hun
genegenheid. En het ziekelijk meisje dat zich reeds naar den hemel getrokken voelt,
kan niet anders dan de beminde iets mededeelen van de sfeer waarin zij min of meer
bewust, reeds leeft. Het is een wisselwerking; een smartelijk, smachtend verlangen
naar leven en een stil neigen ten dood. De tergende onmacht van den achterblijvende
en de heiligmakende vrede, dien de dood van een goed en bemind mensch in ons
sticht. Robert van Passen heeft deze wisselwerking sterk gevoeld en hij vermocht
ook ons iets te doen gevoelen van de tragiek en de vreugde die den schilder Frederik
- zijn hoofdpersoon - bevangen. Toch, voor onzen aard iets te luidruchtig - niet
ingetogen genoeg, er worden wat te veel woorden gebruikt om de stilte te vertolken;
zijn wat zuidelijke uitbundigheid wordt door geen classicisme veredeld en bedwongen,
Toch wel een schrijver die de Vlaamsche tradities zal voortzetten en die misschien
op den duur mooi werk zal maken als de tijd hem helpt en hem wat donkerder en
ruiger maakt.
J.D.W.
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C.L. van Dam, Tunis, met teekeningen van Is. van Mens, aux Editions de
la Revue Sincère, Ch. de Haecht, Brussel, 1927.
Mr. Willem Coops, Tropengloed, Van der Meer's Indische Ervaringen,
W.L. en J. Brusse's Uitgevers Maatschappij, 1927.
Reisbeschrijvingen zijn tegenwoordig aan de orde van den dag en men kan er niets
tegen hebben, mits de auteur op de een of andere wijze toont een meer dan
middelmatig opmerker te zijn en een welversneden pen te voeren. Want anders stijgt
zijn werk niet uit boven datgene wat ons in de journalistiek reeds in ruime mate wordt
gegeven - ja, de journalistiek heeft ons zelfs verwend, want wij lezen tegenwoordig
menig boeiend, bondig en goed-gedocumenteerd reisrelaas in de kranten. Dengeen,
die er toe overgaat zijn beschouwingen, door reis of tocht geïnspireerd, in boekvorm
uit te geven, wordt de eisch gesteld, dat hij degelijk werk biedt - hetzij het uitmunte
door een uitgebreide kennis en een doordringend begrip - hetzij het aanleiding werd
tot goed proza in letterkundigen zin. Zulk proza zal de ontroeringen vertolken op de
wijze der schoonheid en in 't algemeen trouwens zal ook de letterkundige
reisbeschrijver het niet gemakkelijk stellen zonder eenig houvast aan kennis omtrent
de geschiedenis, de cultuur of de landaard van het door hem bereisd gebied. Maar
het boekje van C.L. van Dam voldoet in geen enkel opzicht aan deze billijke eischen,
het is zeer mediocre journalistiek - en menig journalist doet het beter!
Het is vlak, oppervlakkig en onpersoonlijk - het geeft eigenlijk niets méér dan
datgene wat de zintuigen van een middelmatig man waarnemen, wanneer zij een stad
als Tunis bezoeken. Nee, dit vluchtig relaas van een vluchtig bezoek verdient zeer
zeker niet den boekvorm. Het boek van Mr. Willem Coops is in elk opzicht degelijker. Men kan er iets uit
leeren, de schrijver heeft er pleizier in, over Indië, dat hij goed kent, iets te vertellen.
Het gaat wel niet diep - als roman is het ook niet overtuigend - maar het is te goeder
trouw, en de anecdotes, die de Indische maatschappij kenschetsen, zijn, omdat ze
historisch blijken, wel aardig en worden met élan voorgedragen.
Het is overigens wel wat droogjes en is soms ook weer wat zoetelijk - in ieder
geval is de schrijver iemand met beperkte litteraire gaven, maar ik denk dat hij
alleraardigst praten en vertellen kan. Hij heeft als indisch advocaat tamelijk veel
ondervonden en als hij deze ervaringen beschrijft, is hij op zijn best; de meer
persoonlijke en intiemere ondervindingen van zijn hoofdpersoon heeft hij niet op
een wijze die de moeite waard werd kunnen weergeven.
J.D.W.

J. van der Hoop, Door de Lucht naar Indië. Amsterdam, Scheltens &
Giltay, 1925.
Het schijnt wellicht wat mosterd na den maaltijd thans nog de te boek stelling van
de eerste Holland-Indië-vlucht te bespreken. Het komt mij echter voor, dat de waarde
van Van der Hoop's reisverhaal niet in de eerste plaats in zijn actualiteit gelegen is,
dat het daarbuiten en daar-
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boven te waardeeren valt als een onopgesmukt, eerlijk geschreven relaas van een
tocht, die niet uitsluitend van sportief belang is geweest, doch die ook als een
manifestatie van onze volkskracht in het driemanschap, dat haar volbracht, moet
worden gezien. Daarom zal dit verhaal, als alle teekenen niet bedriegen,
niettegenstaande beschrijvingen van latere ondernemingen met hetzelfde doel niet
uitgebleven zijn en niet zullen uitblijven in de toekomst, zijn waarde behouden.
Uitstekende illustraties bevat het boek, waaronder vele, welke van a l g e m e e n
belang moeten worden geacht. Het prettigste echter ervan is de echte Oud-Hollandsche
eenvoud en trouwhartigheid, die eruit spreekt in dezen tijd van Amerikaansche
reclame. Een Hollander in hart en nieren, die dit deed en schreef!
R.H.

J. Slauerhoff, Clair-Obscur. Palladium Uitgave. Arnhem, Hyman, Stenfert
Kroese en Van der Zande, 1927.
Theun de Vries, Terugkeer. Bussum, A.A.M. Stols, 1927.
Het is niet mogelijk uit de zeven hier bijeengebrachte gedichten een goeden indruk
te krijgen van de toenemende verbreeding en verdieping van een zoo - althans voor
onzen tijd! - buitengewoon productief dichter als Slauerhoff. Me dunkt, hij zelf moet
deze bundeling niet heelemaal kunnen verantwoorden. Zijn talent is au fond vreemd
aan een dergelijk eklekticisme, dat niet voor iederen dichter een wezenlijke beteekenis
heeft, doch dat aan fragiele talenten een zeker relief verleent en sommige grootere
gedichten op gelukkige wijze uit het geheel eener poëtische productie licht. Geen
van beide is hier echter het geval. Voor ons ligt een w i l l e k e u r i g f r a g m e n t
van Slauerhoff's poëzie en dat valt uitermate te betreuren. Want geen onzer jongere
dichters is naar zijn aard zoo weinig fragmentarisch in zijn werk als juist hij. Heeft
hij uit eigen beweging aan deze steriele veraesthetiseering medegedaan of zich laten
bepraten? Het moge een open vraag blijven; gedane zaken nemen nu eenmaal geen
keer. Wij kunnen slechts hopen, dat de bundel snel uitverkocht raakt en de verzen
weder in hun organisch verband worden opgenomen.
Wat men er thans van zeggen kan is dit: Slauerhoff blijkt hoe langer hoe meer
onder de jongeren bijkans de eenige te zijn, die leeft uit een sterk onderbewust
dichterschap, wiens verzen geen franjes, noch experimenten zijn, doch de zuivere,
ongemengde voortbrengselen van zijn diepste natuur. Hij marchandeert niet met zijn
talent en daarom is zijn werk van meer beteekenis dan dat van confraters, wiens
formeele prestaties de zijne verre overtreffen. Slauerhoff zal nooit een volmaakt
sonnet schrijven; niet, omdat hij het niet zou kunnen.... als hij wìlde. Maar, omdat
hij niet willen kàn, omdat de kracht, die zijn uitingen beheerscht, sterker is
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dan al het andere in hem. Daarom is hij een der weinige dichters bij de gratie van
dezen tijd, een der enkele f i g u r e n , een der zeldzame m e n s c h e n onder de
kunstenaars van zijn generatie.
Er is nog een andere, wat jongere tijdgenoot, wiens debuut als tweede bundel
hierboven werd vermeld: Theun de Vries, dien men tot deze kleine groep behoort te
rekenen, al wijst zijn talent in een gansch andere richting en al zal later wellicht
blijken, dat Slauerhoff met zijn werk in een historische constellatie moet worden
geplaatst, welke aan de zijne welhaast diametraal tegenovergesteld zal zijn. Wat in
de verzen van dezen jongen dichter in het bijzonder treft, is de innerlijke zekerheid,
waardoor zij gedragen worden. Men voelt: eindelijk hebben wij vasten bodem onder
de voeten gekregen, eindelijk weten wij weer, dat wij staan kunnen! Wat bij den
Doolaard nog krachtpatserij is, werd hier een op een doel gerichte kracht. Niet de
aarde heeft hij teruggevonden - dat deed nu tien jaar geleden vóór hem Herman van
den Bergh -, noch den hemel - dien herontdekte Marsman in één steile, roekelooze
vlucht -, doch hij hervond als eerste de verhouding tusschen die beide: hij leerde
b e n e d e n e n b o v e n zich zien! Pantheïstisch zou men deze poëzie kunnen noemen,
omdat zij den hemel als een tent over de aarde heeft gezet aan den eenen, als een
vangnet aan den anderen kant. Dit schijnt mij ten slotte haar cardinale beteekenis te
zijn: dat zij afbuigt, gezond en krachtig, van het oude, mulgeloopen pad en dat zij te
midden van de dorre, doornige wildernis van het heden een nieuwen w e g gevonden
heeft. Ge moogt me tegenwerpen, dat dit geen zuiver aesthetisch oordeel is.... ik ben
er me volkomen van bewust en verontschuldig mij niet, want ik geloof, dat zoolang
onze jonge dichtkunst blijft wat zij is: het resultaat van een hardnekkige
struisvogelpolitiek ten aanzien van de laatste dingen des levens, het beter is de
f o r m e e l e aesthetika wat meer rust te gunnen, indien men de fundamenteele waarde
van het betreffende kunstwerk maar met de grootst mogelijke zekerheid heeft weten
vast te stellen. Want dit ga steeds en immer vooraf: emotie alléén bergt geen syllabe
poëzie.
Laat mij nog even terugkomen op het woord ‘pantheïstisch’, dat reeds zoo dikwijls
tot misverstand aanleiding gegeven heeft. Maar al te vaak denkt men het zich, en
niet zonder reden, synoniem met een soort religieuze vaagheid en halfheid. Op deze
wijze is het hier n i e t bedoeld, zelfs niet in den - tegenovergestelden - zuiver
mystieken zin van het woord; het al doortrokken zijn van den goddelijken geest. Hier
wilde ermede slechts zijn aangeduid: de (weder) betrekking van alle dingen in het
goddelijk verband, een geesteshouding, welke mij bij uitstek karakteristiek lijkt voor
de mentaliteit van Theun de Vries.
R.H.
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André van der Vossen, Houtsneden van Edam, Volendam, Monnikendam
en Marken. Uitgave De Klijne Librije te Edam.
Bij de firma Joh. Enschedé te Haarlem verscheen in 1926, zoo ik mij niet vergis, een
door André van der Vossen in hout gesneden letter, waarvan galvano's en matrijzen
gemaakt werden, om losse letters te kunnen gieten. Het was de bedoeling om deze
te kunnen gebruiken bij de, meer en meer veld winnende, moderne boekhoutsneden,
waarbij de g e t e e k e n d e letter meestal slecht harmonieer de. Opmerkelijk is wel,
dat, waar Dijsselhof, een dertig jaar geleden, op deze zelfde wijze reeds proeven
nam, een alphabet sneed, een stukje van ‘de vos Reinaerde’ in gesneden letter zette,
er toen nòch uitgever, nòch lettergieterij was die de zaak aandurfde, men het zelfs
een anachronisme vond om letters te s n i j d e n .
De tijden zijn echter veranderd en de ouderwetsche firma Enschedé is met haar
tijd mee gegaan en heeft aan haar bestaande letterseries de houtsnedeletter toegevoegd.
Of deze letter, die naast het houtsnedekarakter een persoonlijk cachet van den
ontwerper draagt, nu wel bij andermans houtsneden ook past, is een kwestie die op
het oogenblik buiten dit bestek valt. Wij meenden alleen op deze letter de aandacht
te moeten vestigen omdat het snijden van letters op bepaalde maat, van gelijke
zwaarte, een opgave is, waartoe een goede technische vaardigheid vereischt wordt.
Om een groote houtsnede te maken is naar verhouding minder moeilijk dan om
zuiver een stel letters te snijden; zoodat wij van iemand die d i t vermag te doen met
gerustheid verwachten kunnen, dat hij zijn vak meester is, en dit is voor een techniek
als houtsnijden, waarin nog al geliefhebberd wordt tegenwoordig, m.i. van zeer veel
belang.
De technische kant is echter niet het eenige en misschien ook niet het voornaamste,
want het belangrijkste zal altijd blijven wat de kunstenaar ons te zeggen heeft, en de
wijze waarop hij dit doet. En dan zullen wij zien dat daarin ieders persoonlijkheid
naar voren komt. Wij kunnen juist in dit geval een zeer goede vergelijking maken
tusschen het werk van den eveneens goed geschoolden houtsnijder Veldheer en André
van der Vossen, daar een twintig jaar geleden Veldheer reeds zijn houtsneden van
de kleine steden aan de Zuiderzee maakte en nu Van der Vossen's album voor ons
ligt.
Natuurlijk heeft dit tijdsverloop de inzichten omtrent het karakter der houtsnede
gewijzigd, maar wij zien ook in beide uitgaven wel zeer duidelijk ieders
persoonlijkheid.
De gedetailleerdheid bij Veldheer, die nog herinnerde aan de oorspronkelijke
teekening welke gevolgd was, heeft hier plaats gemaakt voor een sterke tegenstelling
van zwart en wit, vooral in de sneeuwgezichten, van Volendam en Marken, waarbij
de houtsnede-t e c h n i e k geheel de teekening en de vormgeving beheerscht.
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Dit juist lijkt mij een van de grootste verdiensten van deze houtsneden van Van der
Vossen dat ze zoo zuiver uit het steken van den guds, uit het snijden met het mes
zijn voortgekomen.
Het zijn geen nagesneden potlood- of pennelijnen, maar echt gesneden lijnen.
Dat deze wijze van werken reeds voor een groot deel het karakter bepaalt is
duidelijk, ze geeft er een grooter eenvoud aan, een massaverdeeling van het diepe
zwart tegen het uitgehaalde wit. Hoewel het evenwicht in bijna alle platen goed
bewaard is, zijn daardoor echter soms de tegenstellingen iets te cru, wat eenigszins
de indruk van een maaneffect geeft.
De beste bladen lijken mij dat ook die, welke meer gevuld zijn, als de ‘Haven van
Volendam’ en ‘de Havendijk van Volendam’, ‘Draaipad op Volendam’, òf, waar het
sneeuweffect, als op ‘Marken in den sneeuw’ en ‘Winter op Marken’ zoo'n scherp
zwart en wit aannemelijk maakt.
Dit neemt echter niet weg dat, al moge de eene houtsnede dan iets meer geslaagd
zijn dan de andere, het album als geheel er frisch en forsch uitziet.
Het zijn echte royale houtsneden, door een kunstenaar die weet wat hij met het
materiaal bereiken kan, en dit naar de geaardheid ervan bewerkt.
R.W.P. Jr.

S. Franke, Gouden Vlinders, met plaatjes van Lou Loeber, Uitgave De
Waelburgh, Blaricum.
Het is een fijn inzicht geweest, dat geleid heeft tot de opdracht aan Mejuffrouw
Loeber, om kinderprentjes te maken bij de grappige versjes van Franke.
Lou Loeber vulde een deel van haar leven met uitdrukking te zoeken voor hare
beste aesthetische ontroeringen in schilderijen, die wat de manier betreft tot een soort
vlak-kubisme behooren, als gij het gebruik van zoo'n monsterwoord veroorlooft en
zij goed vindt, te worden ingedeeld in een bepaald kastje, nog wel zoo'n ‘vlak’ kastje.
Lou Loeber maakte dus schilderijen, en zij bereikte er soms iets heel goeds mee.
Maar ik mag zeggen, dat zij op de hooge zeeën nog niet uitkwam naast de groote
oceaanstoomers. Haar werk scheen nuchter, en nog wat klein met al haar arithmetiek.
Zij scheen allerlei te zeggen te hebben en ook haar uitdrukkingsvorm gevonden te
hebben, maar een kunstwerk eischt een zoodanige, men mag zeggen spontane
kristallisatie van een mooie ontroering in den uitdrukkingsvorm, dat het geen wonder
was, ook haar nog niet onder de geheel geslaagden te kunnen rekenen.
Maar nu komt het wel meer voor, dat iemand die zoo ernstig zich met
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een uitdrukkingsvorm bezig houdt, als deze kunstenares het deed, in een kleiner
genre krachtig naar voren schiet en plotseling opvallend goed werk levert. In haar
diepzinniger schilderijen kwamen eigenschappen als teederheid, humor, geestigheid
nooit op onmiddellijke wijze tot haar recht. Maar in de speelsche illustratieve
teekening gebeurde dat heel wat gemakkelijker en om zoo te zeggen vanzelf. Om
zoo te zeggen vanzelf, want alleen iemand, die een uitdrukkingsvorm door langdurige
oefening geheel in zijn macht heeft, kan er mee ‘spelen’, als juffrouw Loeber het
doet.
De uitgave omvat een kleine twintig gedichtjes van den heer S. Franke met terzijde
van den tekst telkens een illustratie op de belendende bladzij.
Hier volgen ter kenschetsing een paar fragmenten:

Het Regende.
Er lagen duizend belletjes
Te drijven in die sloot:
Ze pitsten stuk en groeiden dan
Weer plots'ling even groot.
Ze zongen met hun stemmetjes
(Het klonk zoo fijn en teer)
Het liedje van de belletjes:
‘Het regent morgen weer!’

Of, een ander gedichtje:

Lammetje.
Wat loop je en wat stoei je,
Daar in de wijde wei;
Klein lammetje, wat doe je?
Zeg, ben je dan zoo blij?
Wat wipt je malle staartje
Wanneer je bij je moe
Een pint je melk gaat koopen
En dan een ‘kopje’ toe.

De strakke teekenvorm, waarin Lou Loeber werkt tot illustreering van deze en
dergelijke lieve kinderlijkheden, is bizonder van pas.... ‘zoolang wij ouderen er naar
kijken’, zeggen sommigen, voor wie het kubisme een héél geleerde kunst is. Maar:
den kinderen wordt ‘het’ juist geopenbaard; en naar mijn ervaring verheugen zich
juist de kinderen in deze vierkante, niet-overbelaste prentjes.
VAN DEN EECKHOUT.
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Amsterdamsche kunsthandel-exposities.
De stillevens van Mej. M . E . v a n R e g t e r e n A l t e n a bij de firma Santée
Landweer zijn geïnspireerd door zachte, teedere gevoelens voor de aanschouwde
dingen, opgeweld uit de rustige aandacht van stille, zich volledig gevende
aanschouwing, die gesteund en gevoed wordt door betrouwbare en stevige
métierkennis, gericht en geleid door beschaafde keuze en verfijnden smaak, zoowel
wat schikking, als wat kleur betreft. Het is, als altijd, werk van goeden huize, gevoelig,
maar evenwichtig en gezond. Het draagt daarbij zóózeer den stempel der intimiteit,
waarin het isontstaan, dat vertoon en verkoop ervan bijna tegen zijn natuur schijnen.
De kleuren zijn frisch vooral, zuiver en blank, zooals van een smetteloos-witte azalea
in rooden pot, staande in blauwe kom, of ook van roode, witte en gele tulpen, of van
een tuil paarsch-rose rozen, alles luchtig en toch vast en breed geschilderd tegen
hetzij licht- of donker-grijze fonds. Maar ook omvangrijker stilleven-composities
weet de schilderes aan te pakken met een forschheid en zwier, die echter noch van
de exquise, beschaafde, pure kleur, in haar verscheidenheid van tint en toon, noch
van de vlotte, bekwame en zekere schilderwijze iets laten verloren gaan.
- De firma C.M. van Gogh laat een aantal werken van E d . K a r s e n zien, een
serie Hollandsche boerenhofsteden bij discreet, veelal dalend daglicht, en een paar
Amsterdamsche grachtgezichten, welke laatste éven denken doen, in hun strakke
ingetogenheid van teekening en effen gelijkmatigheid van compositie, aan
18e-eeuwsche schilderijen, maar dan overtogen met een ijl droomwaas, de geestelijke
sfeer en de charme, voor een groot deel, van Karsen's dichterlijke kunst, die nog niet
lang geleden, naar aanleiding der Rijksacademie-tentoonstelling, in dit tijdschrift
werd besproken.
H.F.W. JELTES.

Dirk Nijland.
Uit de onuitputtelijke verzameling van moderne kunst van Mevrouw Kröller te
's-Gravenhage heeft zij thans in haar museum aan het Lange Voorhout - waarvan
enkele zalen tijdelijk vrij zijn gekomen door de buitenlandsche tournée van de unieke
en schitterende verzameling Van Gogh's -, werk bijeengebracht van Dirk Nijland,
grafisch- en schilderwerk. Deze kunstenaar heeft al lang de aandacht getrokken door
zijn krachtige houtsneden en teekeningen, waarin hij zich meermalen een geestverwant
toonde van den grooten voorganger, wiens naam ik juist noemde. Een paar oude
schoenen naast elkaar, Nijland wist er, evenals Van Gogh, een klein drama van te
maken. En het liefst zwierf hij langs de oevers der stroomen en kreeken, langs de
Oude Maas en de wonderlijk geheim-
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zinnige watertjes. in het land van Rhoon, die - wanneer het vloedwater is afgeloopen,
bij eb hun grilligen loop en kanten vol boomknoesten vertoonen. Ook vatte hij in
teekeningen of groote, sterke houtsneden zijn beelden samen van Rotterdam's machtig
havenleven en het meer paisibel bedrijf langs de Vlissingsche walmuren.
Het is een genot dit alles bijeen te zien en misschien leert men eerst uit deze
verzameling kennen, welk een buitengewoon grafisch kunstenaaf Nijland is. Een
dorpswegje met wilgen langs een kronkelende sloot, wat maakt Nijland daar iets
compleets van met een simpel potlood-schetsje, wat een groot, wijd gevoel, wat een
vrijheid en buitenlucht in dat kleine geval! Nóg een teekeningetje prent zich in mijn
gedachten: een seinpaal van den spoorweg, een dood nuchter iets, maar dat door
Nijland wordt verheven tot een fijn-dichterlijk spel van zwart en wit. Houtsneden....
boven de groote, magistraal-gesneden landschappen, wijdsche ontplooiingen van
lucht, water en land, geloof ik nog te verkiezen die kleine, in hun strakken eenvoud
nog vollediger beelden als ‘De Dominee’, het mannetje met zijn bleek gelaat boven
het kerkezwart in den preekstoel oreerende, of die sombere stoet van angstwekkende
gelijkvormigheid: de door nonnen bewaakte wandeling der weeskinderen of
kostschoolmeisjes met hun andere zwarte manteltjes. Bekend zijn ook het zoo
rhytmisch werkende beeld van de achter elkaar in de sneeuw loopende smokkelaars
(houtsnede) en de reeks houtsneden, welke, met een hevigen haat tegen den oorlog,
de verschrikkingen van de moderne oorlogsmiddelen verbeelden: het loeren van de
duikboot tusschen de golven, de sombere neerdaling in het donkere gat van den
loopgraaf, de bajonetsteek, de walgelijke maskers van den gasoorlog.
Met dit alles heeft Dirk Nijland zich een voorname plaats gevormd in de grafische
kunst van onzen tijd.
Voor het eerst zien wij hier ook schilderwerk van Nijland bijeen, maar de
bewondering, welke ik voor zijn grafisch werk gevoel, kan ik niet overdragen op dit
schilderwerk. Nijland is ongetwijfeld geen colorist. Zijn kleur is mat, dor, droog.
Wat in deze, vaak groote schilderijen van havenen watergezichten en enkele stillevens
weer boeit, is de teekening; de kleur heeft op zich zelf geen waarde. Dit schilderwerk
is in de lijn der ‘nieuwe zakelijkheid’, welke vooral in Duitschland aanhangers heeft.
Nijland schuwt niet om ontzettend-afzichtelijke gevallen van een schier walging
verwekkende burgerlijke leelijkheid - als de gashouders met hun blauw geverfde
houten deuren of de twee zeelieden met verrekijker in een afgrijselijk portiekje van
een net burgermanshuisje met de uiterste ‘natuurgetrouwheid’ na te schilderen. Ik
bewonder zijn moed maar niet zijn smaak en evenmin zijn talent in deze. Want hij
slaagt er niet in om die leelijkheid in schoonheid om te zetten, zooals Van Gogh dat
kon en
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zooals Jan Sluyters dat zoo meesterlijk deed in zijn Bossche familieinterieur
(tentoonstelling Sted. Museum Amsterdam, 1927). Dit werk van Nijland blijft leelijk,
duf, burgerlijk, volstrekt-onbelangrijk. Zelfs het ‘Circus’ dat iets betere kwaliteiten
heeft, blijft een beeld zonder innerlijke spanning, een optelling van feiten, waarbij
de machtige greep tot samenvatting ontbreekt. Renoir en zelfs Maks hebben daar
méér van gemaakt. Met dit werk heeft Nijland zich geweld aangedaan. Hij is graficus
boven al en als zoodanig een voortreffelijk kunstenaar, dien ik zeer bewonder. Zijn
schilderijen echter moet ik verwerpen.
J.S.

Vereeniging st. Lucas.
Zoo'n tentoonstelling van het werk der St.-Lucas-leden is dikwijls eigenlijk van het
zelfde gehalte als wat Arti ons biedt. Niet alleen dat vele leden tot beide vereenigingen
behooren; maar ook het moderne karakter, het type der ‘jongeren’ is geheel uit St.
Lucas verdwenen. Maar och, zijn ‘de Onafhankelijken’, behoudens enkele
extravaganten, eigenlijk anders?
In de groote zaal op de eere-plaats hing ‘Samson en Dalila’ van Prof. Jurres, een
groot doek in zijn bekende goud-bruine kleur geschilderd, dat ons Daumier en
Delacroix in herinnering roept.
Niet ver daar van daan was het, met den St.-Lucas-prijs bekroonde werk van
Ritsema, ‘Laveuses’, een vlot geschilderd landschap in Bretagne met waschvrouwen
bij een beekje.
Aan den anderen kant van Jurres' schilderij domineerde de ‘chefkok’ van Gerdes,
een groot stilleven met visch en glazige pudding op een aanrechttafel en daar achter
het glundere gezicht van den Larenschen chefkok Aben. De bouw deed aan
Monnikkendam's werk denken, maar minder luidruchtig, beschaafder van toon en
stemming.
Filarski had er een paar zeer sterk kleurige stillevens, die naast het werk van Jurres
wat ‘cru’ deden. ‘De blauwe stoel’ is van een t e geprononceerd blauw, en het
‘speelgoed paardje’ is opgelost in een symphonie van vele andere kleuren.
Bart Peizel, die in zijn ‘bestelde’ portretten veelal wat droog en dor wordt, was in
zijn ‘Danseresje’ meer op dreef. Goed van kleur, vlot van schildering, al is het dan
ook geen Isaac Israëls, was dit een voor Peizel opmerkelijk schilderij. Wie ook op
deze tentoonstelling goed voor den dag kwam is M. van Raalte, die in ‘Amsterdam
bij Avond’ een goede stemming geeft, en ‘in de koffiekamer der Volksschouwburg’
een sfeer weet te suggereeren, een situatie te teekenen, die misschien even aan Breitner
doet denken, maar toch persoonlijk genoeg is, om Van Raalte te zijn.
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Beschaafd van kleur en toon zijn altijd de stillevens van boekjes en fleschjes,
onopzettelijk bijeen gevoegd, door mej. Van Regteren Altena.
Ook Poortenaar had er pittig en fleurig werk, o.a.: met een groot stilleven, ‘Voor
den spiegel’. Wij denken hier even aan vruchten-stillevens van Brangwyn, och
waarom niet, zoo frisch en raak is het in elkaar gesmeerd.
Huib Luns exposeerde een groot portret van mevr. A. Tartaud-Klein als Flora
Tosca, waarbij de atelier-achtergrond wat onrustig doet. Het costuum is in de rol van
Tosca, maar de entourage paste er niet bij.
A.R. Mauve die de zee mint en haar gaarne schildert had thans een schilderij met
niets dan zee en lucht, met een klein baken, dat het einde van 't net aangeeft.
Goed en opmerkelijk door de eenvoudige vaste schildering is het werk van Willem
Witjens, die o.a. een ‘oud kasteel te Born’ bij winter schilderde, dat van een bijzonder
fijne harmonie is, ook zijn ‘oude wachter’ een molen, bruinachtig van kleur, in de
sneeuw is stemmig van toon.
Naast een groot, zwaar schilderij met paarden van Westerman hingen twee
stadsgezichten van Vreedenburgh, de ‘Prins Hendrikkade te Amsterdam’, en van
W.A. Knip een ‘Leuvehaven te Rotterdam’. Onwillekeurig gaf dit aanleiding tot
vergelijken dezer beide stadsgezichten, die in formaat en in opbouw verwantschap
vertoonen; maar in zuiverheid van kleur wint Vreedenburgh het dan verre boven het
blauwachtige werk van Knip.
Germ de Jong ziet van Parijs de met reclames beplakte huizen, en zijn vroegere
mooie grijze kleur vinden wij slechts even terug in den linker bovenhoek van zijn
schilderij.
Het ‘maanlicht’ door Jhr. M. Dittlinger is van een beschaafde romantiek, en die
zelfde verfijning zien wij ook in zijn ‘stilleven’. Distinctie spreekt ook uit Garms'
werk, dat meer en meer aan fijnheid wint. Zijn ‘Roomsch Convent’ te Brugge is
gevoelig en teer van kleur.
W.A. Kort's bloemen hebben steeds iets persoonlijks, dat zich uit in een
zwaarmoedige donkere kleur, zoowel zijn ‘stervende zonnebloem’ als zijn ‘bloeiende
nachtcactus’ typeeren dit opnieuw.
Opmerkelijk door de strenge, gave schildering was een ‘volksmeisje’ door W.J.
Schram; het grijs groen van de jurk is daarin van een rustige toon die het geheele
schilderij beheerscht.
Th. ter Weeme had op de ‘atelierzolder’ van die gezellige rommelhoekjes gezien,
waar het licht even over een ouden stoel gleed; en die knusse stillevens heeft hij even
knus en pleizierig - om het pleizier dat het hem deed -, geschilderd.
IJkelenstam wordt in zijn compositie-stilleven en zijn gracht in
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sneeuw te principieel, hij gaat het schilderij normaliseeren, tot alle persoonlijkheid
eruit is.
Wanneer wij van de goed geschilderde oude schuiten door Frans Slager, die zoo'n
echte schilderlust heeft, naar de gewild primitieve prenten van A. Smalt zien, dan
vragen wij ons toch wel eens af, of Smalt iets van een s c h i l d e r in zich voelt. Ze
lijken mij zoo huisvlijt-achtig, deze plaat met de schelpenvisschertjes en dat gezicht
op Dordrecht. Er zit de tegenwoordig gecultiveerde onbeholpenheid in, die men
belangrijk moet vinden op gevaar af van den indruk te wekken, niet met zijn tijd mee
te gaan.
Reimond Kimpe, die een vorige maal fantasieën op Veere zond, had deze keer
een gezicht op Zoutelande in de sneeuw, van hoog boven af gezien, in romantieken
toon.
Gerard van Hove heeft behalve een tak Rhododendrons een aardig meisjesportret.
Everbag wist van een kleurigen lappenrommel, ‘van oude vergeten dingen’, een goed
geheel te maken, dat prettig van kleur is. Cees Bolding kwam op Arti beter voor den
dag, zijn ‘Avondteekenschool’ was wel niet kwaad, maar niet a v o n d genoeg.
Ook van Lizzy Ansingh zagen wij wel eens beter werk dan ‘Harrie's Tuin.’ Elsie
Spronck's ‘oneenigheid’ doet even aan Lizzy Ansingh's werk denken, maar ‘het
stopmandje’ en ‘de vergeten parapluie’ zijn beter.
Ziehier mijn oogst uit de ruim twee honderd stuks; de naarstige bezoeker heeft er
misschien nog wel een volle aar, een korenbloempje of klaproosje bij geplukt.
R.W.P. Jr.
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[Deel LXXVI]
Inhoud van Deel LXXVI.
Bladz.
ALIMA, EEN BABOE, door H.S. KEULS 260
Jr
AVOND IN DE BERGEN, door WALDIE 408
VAN ECK
AVONDROOD, door ELISABETH
ZERNIKE, Tweede Deel

28, 104 172, 245, 327, 394

DAVID, door ANTHONIE DONKER

19

DE BLIND-GEWORDENE, door KAREL 98
VAN DE WOESTIJNE
DE BUIT, door JOHAN THEUNISZ

198

DECEMBER, door THEUN DE VRIES

393

DE JAZZ-SPELER, door M. ROELANTS 114
DE TOCHT, door THEUN DE VRIES

47

DE ZANGER, door THEUN DE VRIES

46

DE ZEKERHEID, door JO SMITS

420

FRANÇOIS VILLON, door HÉLÈNE

239

SWARTH

FRANKEN PZS. (HOUTSNEDEN VAN 289
J.) door JOHAN SCHWENCKE, met 12
illustraties
FRANSCHE SCHILDERKUNST
145
(MODERNE), door W. JOS. DE
GRUYTER, V, de overige DOCTRINAIREN
EN ANDRÉ DERAIN, met 8 illustraties
GÉRICAULT, door J.F. VAN DEENE, met 361
9 illustraties
GRAEF (JAN DE), door POL DE MONT, 382
met 4 illustraties
IN VRIJHEID GEVANGEN, door ANNIE 48
SALOMONS
JONGKIND (JOHAN BARTHOLD) EN 217
ROTTERDAM, door C.A.B. VAN
HERWERDEN, met 10 illustraties
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KRONIEK

61, 131, 203, 275, 347, 427

LENTE-EILAND (HET), door J.
SLAUERHOFF, met 4 illustraties

387

LISSITZKY'S
ELECTRO-MECHANISCH
AMPHITHEATER, door VAN DEN
EECKHOUT, met 5 illustraties

234

LUCAS, DE PATROON DER
SCHILDERS, door P.L. BROEKSMIT
(Slot) met 6 illustraties

21

MARABA, door SIEGFRIED VAN PRAAG 409
MEUNIER (DE ANDERE), door R.
HERREMAN, met 4 illustraties

299

MODERNE KUNST IN HET
73
HAAGSCHE GEMEENTE-MUSEUM,
door J. SLAGTER, met 4 illustraties
MUURSCHILDERING (EENE
241
MERKWAARDIGE) door B. FERWERDA,
met 5 illustraties
NOTRE-DAME DE CHARTRES, door 302
J.A. VAN ERVEN DORENS, met 16
illustraties
NOVEMBERNEVEL, door HÉLÈNE
SWARTH

325

OCTOBERDAG, door HÉLÈNE SWARTH 238
OM HET KIND, door J.C. SONNEBORN 336
OP EEN HOOG DUIN, door D. ZIJLSTRA 196
OUDE PARIJSCHE HOTELS, door G.T. 92, 166
SCHELTEMA, met 21 illustraties
PO-SHUI (VERTALINGEN NAAR),
door J. SLAUERHOFF

426

RECLAMEPLAAT (DE), door W.
STEENHOEF, met 5 illustraties

1

RUITERSTANDBEELDEN, door E.H. 7
KOREVAAR-HESSELING, met 14
illustraties
SCHUBERT (FRANS) (31 JAN. 1797-19 156
NOV. 1828), door R.A.D. CORT VAN DER
LINDEN, met 17 illustraties
SENTIMENTEELE AVOND, door
JOHAN THEUNISZ

197

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

SEPTEMBERDAG, door HÉLÈNE
SWARTH

171

SINTERKLAASPRENTEN, door Dr. C. 375
CATHARINA VAN DE GRAFT, met 14
illustraties
TENTOONSTELLINGEN (OVER
82
TWEE) EN KUNSTZINNIGHEID, door
W. STEENHOFF, met 8 illustraties
VANDAAG, door PIET REYNE

59

VERZET, door SAM. GOUDSMIT

199

WACHTEN, door D. ZIJLSTRA

240

WEDERGEBOORTE, door G.
ACHTERBERG

346

ZOMERTUINTJE, door HÉLÈNE
SWARTH

27
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
346

ACHTERBERG (G.)

WEDERGEBOORTE

BROEKSMIT (P.L.)

LUCAS, DE PATROON DER 21
SCHILDERS, SLOT

CORT VAN DER
LINDEN (R.A.D.)

FRANS SCHUBERT

156

DEENE (J.F. VAN)

GÉRICAULT

361

DONKER (ANTHONIE) DAVID

19

ECK (WALDIE VAN)

408

AVOND IN DE BERGEN

EECKHOUT (VAN DEN) LISSITZKYS'
ELECTRO-MECHANISCH
AMPHITHEATER

234

ERVEN DORENS (J.A.
VAN)

NÔTRE-DAME DE
CHARTRES

302

FERWERDA (B.)

EENE MERKWAARDIGE
MUURSCHILDERING

241

GOUDSMIT (SAM.)

VERZET

199

GRAFT (Dr. C.
CATHARINA VAN DE)

SINTERKLAASPRENTEN

375

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

145

HERREMAN (R.)

DE

299

HERWERDEN (C.A.B.
VAN)

JOHAN BARTHOLD
217
JONGKIND EN ROTTERDAM

KEULS Jr. (H.S.)

ALIMA, EEN BABOE

260

KOREVAAR HESSELING (E.H.)

RUITERSTANDBEELDEN

7

MONT (POL DE)

JAN DE GRAEF

382

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

MARABA

409

REYNE (PIET)

VANDAAG

59
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De reclameplaat,
door W. Steenhoff
ZOU misschien de affiche, of de reclameplaat, niet de bij uitstek aangewezen
kunstvorm voor onzen tijd zijn te achten? Of het meest reden van bestaan kunnen
hebben? Een overweging slechts....
Dat de kunst (of wat daarvoor wordt aangezien) een tijdperk van verval doormaakt,
werd reeds, een goede veertig jaar geleden, beweerd door een franschen schrijver,
wiens naam me ontschoten is, maar die toen als gezaghebbend klank had. En hier
was het - ook al heel wat jaren geleden - Jozef Israëls, die getuigde: ‘wij zijn schilders
van den twijfeltijd en van de vreugdelooze handelingen.’ ('t Was, meen ik, nà zijn
reis door Spanje) Die twijfelmoedigheid is er sinds niet sterk op verminderd, evenmin
valt er nog veel te bespeuren van een meer vreugderijke, onbevangen handeling!
Integendeel, onrust en ongedurigheid kenteekenen het kunstbedrijf thans meer dan
ooit. Hoe herhaaldelijk zagen we niet in de laatste jaartientallen de kunst van kleedij
verwisselen - telkens weer bleek het nieuwe pak te sleetsch of ondraagbaar. Het is
anders dan in de werkelijkheid! Wanneer een nieuwe hoed, of een paar nieuwe
schoenen aanvankelijk wat knellen, worden ze eenigen tijd dóórgedragen, uit de
ondervinding, dat de vorm zich van zelf gaat zetten naar den bouw van hoofd of
voeten. De omhulling heeft zich aan te passen, wordt in een bepaalden vorm
gedwongen door de eigen-geaardheid der lichaamsdeelen - wel te verstaan van een
LEVEND WEZEN, niet van een ledepop!
Als we nu de kunstgeschiedenis nagaan, zien we hoe telkens weer de vormen
evolueeren tot een bepaalde gesteldheid, zich voegend naar den innerlijken, levenden,
groei. Heden echter is de uiterlijke gedaantevorming alweer voor een andere
verwisseld vóór ze eenige kenteekens heeft vertoond van dien innerlijken groei,
zoodat we eerder aan een bekleede ledepop kunnen denken.
En waar die cameleon-achtige toestand zoo lang aanhoudt, kon de overweging,
waarmee dit artikel aanvangt, dus bij ons opkomen.
In dezen tijd van nuchtere werkelijkheid is allereerst vraag naar een product, dat
praktisch zin heeft, dat te benutten is tot eenig tastbaar doel. Zelfs in het roemruchte
tijdperk van de O.W.ers hebben we 't beleefd, dat de toen plotseling oplevende
kunstzinnigheid ook al geleid werd door dien praktischen zin! De vraag naar kunst
- naar oude kunst hoofdzakelijk, die ‘safe’ is - was ongekend.
Dat toegepaste, of gebruiks-kunst, in de laatste tijden aan 't floreeren
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ging, wijst op een toenemende vraag naar dit artikel: een kunstvoortbrengsel en te
gelijk een voorwerp, dat te utiliseeren is. Men is er zoo nooit aan bekocht! Schoonheid
- poëzie, het hoort nu eenmaal bij het leven, maar, vóór alles dient den mensch het
‘comfort’. Het is onredelijk daarover te gaan jammeren - in tegendeel eerder, want
de opvatting is gezond, als volkomen in overeenstemming met de geestelijke
ontnuchtering, die de moderne levenshouding over 't algemeen kenmerkt. ‘Zakelijk’
voor alles - wie zal er zich aan ergeren, dat de eerbiedwaardige torens van den
Keulschen Dom thans op de affiche voor een jaarbeurs dienst doen als vuurtorens
voor den handel!
Nu heeft de reclameplaat, als een vorm van gebruikskunst, in haar doel-beginsel,
nog iets voor op het gebruiksvoorwerp, omdat ze slechts kan ontstaan dáár, waar ze
niet uit kan blijven, praktische doeleinden onmiddellijk heeft te dienen. Haar waarde
- ook in esthetisch opzicht - is te toetsen aan de mate van de doeltreffendheid. De
kunstbedoeling, met voorbedachten rade, bij den ontwerper, ontneemt aan het product
gemeenlijk zijn bestaansredenen. Zoo maakte Toorop eens een uiterst verzorgde en
ingewikkeld-gestyleerde reclame-plaat voor de Delftsche slaoliefabriek, die te
apprecieeren kan zijn om allerlei bijzondere kwaliteiten als een willekeurige teekening,
maar juist die miste, welke een reclame in de allereerste plaats eigen moeten zijn. 't
Is eigenlijk als een landschap, of een figuurstuk, op een schotel of ander
gebruiksvoorwerp.
Het toonbeeld van een rationeele reclame - in beginsel dan - was wel die van het
waschmiddel Persil, met reusachtige letters geschreven langs het hemelveld. Het was
een boodschap die een ieder bereikte. Het was verbijsterend en zelfs.... mystiek van
werking. (Een oud vrouwtje moet er zoowaar het woord ‘Pestilentie’ uit gelezen
hebben, wellicht gedachtig aan de woorden uit de Schrift: dat in 't laatste der dagen
er vreemde teekenen zouden verschijnen aan den hemel!) Dan zijn er de lichtende
transparanten en de annonce's met vurige teekens, beweeglijk en veelkleurig, 's
avonds tegen de zwarte nachtlucht boven de huizen der stad. Zooals ik het onlangs
nog zag in Londen, wordt het verbijsterend effect nog aanzienlijk verhoogd door een
kaleidoscopisch spel van stralende en sproeiende kleurvonken - fonteinen, of
stroomende arabesken van vuur. Dat is alles brutaal effectbejag of sensationeele
vertooning, wat met kunst niets heeft uit te staan, kan gezegd worden, maar met
benutting van moderne technische vindingen en opgenomen in het moderne sociale
leven, is er hier toch impulsief een scheppende kracht werkzaam. In ieder geval
kunnen vele affiche-kunstenaars door zulke sensationeele boodschappers nog leeren
inzien wat de elementaire voorwaarden zijn van een doeltreffende reclameplaat. Hun
vooral kan worden voorgehouden dat ‘teekenen is: spreken en schrijven tegelijk’ al zou nu in plaats van spreken:
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‘schreeuwen’ beter zijn, te verstaan als een korte, luidkeelsche uitroep: ‘let op’.
En dan denk ik o.m. aan den eenvoudigen vorm, die gebruikelijk is geraakt als
signaal op drukke punten in de stad: een zeer breede pijlpunt met korte schacht,
binnen een cirkel, rood op wit. Men denke hierbij aan het handje met uitgestoken
wijsvinger van vroeger en zelfs aan de pijltjes met langen schacht. Daarmee wordt,
al op grooten afstand voor de rijwielen en de auto's in hun gierende vaart, duidelijk
zichtbaar den wenk gegeven: ‘die richting uit’. Nu zal wel niemand gaan
terugverlangen naar de handjes met uitgestoken wijsvinger, zelfs al was de teekening
ervan zoo meesterlijk als die van Michel Angelo's Adam, toen hij geschapen werd!

Neen, aan Kunst zal men daarbij niet gauw denken - maar is dat onnoozele figuurtje
als aanduidingsmiddel - a l s b e e l d e n d t e e k e n - midden in het moderne
groote-stadsverkeer, en daarin opgenomen, niet karakteristiek? en daarmee een
uitdrukkingsvorm uit het leven, het m o d e r n e l e v e n , onmiddellijk voortgekomen
- noodgedrongen? Hiernaast zou te wijzen zijn op verschillende seinen en signalen
op de emplacementen en de stations bij het spoorwezen. Op de onlangs gehouden merkwaardige - tentoonstelling van schilder- en beeldhouwkunst, benevens
Architectuur te Amsterdam, zag ik een signaal, dat overeenkomst had met het
hierboven aangeduide, maar (waarschijnlijk met een andere bestemming) wat meer
gecompliceerd, rijker als geometrisch figuur en daarmee op zich zelf, behaaglijker
nog voor het oog.
Wat nu betreft de gewone, ons overbekende aanplakbilletten langs den openbaren
weg - vergeleken met die van vroeger, is er toch wel eenig verschil op te merken. In
uitdrukkingsvorm als in opvatting. Daar zijn er nog wel (en niet weinig!) die een al
te plaatjesachtig karakter hebben - het aangeprezen artikel in bijzonderheden
aanlokkelijk ons voorhoudend, als een advertentie-in-beeld, maar in 't algemeen toch
valt te constateeren, dat de ontwerpers zich meer zijn gaan bezinnen op het eigen
karakter en de strekking van een reclameplaat. We kunnen daartoe naast het ontwerp
van Cassandre (L'étoile du Nord) bijv. stellen de zinlooze en dubbelslachtige plaat,
die Mesdag eens maakte voor een zeevaartmaatschappij. De verbinding der twee
landen: Holland en Enge-
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land, was symbolisch door een keten, dwars over het Kanaal, aangeduid - een op
zichzelf niet onaardig idee, maar als pointe voor de attractie moest toch dienen: de
schilderachtige voorstelling van de zee, ongewijzigd op het blad overgebracht van
een uit de portefeuilles opgedoken teekening. Zoo had voor het affiche van een
spoorwegmaatschappij, in plaats van Cassandre's schepping, kunnen dienen een
reproductie van Gabriëls bekend schilderij: ‘il vient de loin’! Maar de
dood-eenvoudige plaat van Cassandre, suggereert voor een ieder, die wel eens de
sensatie van het spoor-reizen ondervonden heeft ('n goede verstaander heeft maar 'n
half woord noodig!) onmiddellijk het beeld van ruimte, snelheid en verre afstanden.
En die werking is alleen bereikt door de wijze, waarop de naar verren horizon, over
duistere gronden uitschietende blinkende rails zijn aangebracht.
Intusschen, bij het allengs rijpende inzicht dat het maken van een affiche bijzondere
eischen stelt en maar niet door den eersten den besten schilder zoo terloops kan
geschieden, raakt men thans alweer in het andere uiterste. Na de zinlooze en
onbenullige illustraties van vroeger zijn gekomen de kunstige en, gekunstelde
producten van bedachtzaam overleg en theoretisch modernisme. Wat meer....
lichtzinnigheid (of minder stijl-pretentie) zou men dezen zwaarwichtigen ijveraars
willen toewenschen, met verwijzing desnoods naar de minder-nieuwerwetsche. maar
tintelende straatprenten van Chéret indertijd, die als kleurvlammetjes dartelden over
muurvlakken en schuttingen. De enkele affiches, die Sluyters maakte van avondfeesten
en dansuitvoeringen, zijn van een overeenkomstige decoratieve klatering, den
voorbijganger overrompelend - maar dan met een naar dezen tijd gewijzigd decoratief
karakter. Met hun levendige kleurigheid (illusie wekkend van feestelijkheid bij
kunstlicht) zijn het slechts stroovuurtjes - wat ze echter ook willen zijn. Want een
affiche is niet om in huis op te hangen en duurzaam onder 't oog te hebben, zooals
ik eens 'n fragment ervan: een kleurreproductie van werkpaarden door Breitner, netjes
geëncadreerd ergens in een binnenkamer tegen den wand zag! Op de statieuze prent,
die Toorop eens maakte voor een slaoliefabriek werd reeds gewezen. Bij de
nevengaande reproductie zal het duidelijk zijn dat deze ingewikkelde en wat
mysterieuse compositie, rijk ook aan detailwerk, er zich toe leent om rustig en op
den keper te bekijken, waartoe te midden van het straatgewoel geen gelegenheid is.
Zoo zijn er andere, die in opzet en uitvoering een te sierkunstig en precieus karakter
hebben, die konden dienen tot schildblad voor een duur boek, ter opsiering van een
kalender, of die - sterk verkleind - een smakelijk vignet zouden zijn. Dan weer andere,
streng en massief van vormbouw, klassiek, of academisch-geschoold. Alle met meer
of minder waardeerbare kwaliteiten als proeven van vlakvulling - monumentaal of
sierlijk - en ongetwijfeld superieur aan de tallooze stumperige illustratieve
reclameprenten, maar met elkaar toch
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missend het allereerst-vereischte dynamische - het opzienbarend karakter der
plakkaatkunst, als publicatiemiddel.
De affiche is meubileering van de straat, van plaatsen waar voortdurend de menigte
zich samenhoopt en zich weer verstrooit; geen geschikte omstandigheid dus voor
een kalme, onaf geleide (kunst)beschouwing! Ze moet van verre kunnen gezien
worden tusschen de hoofden en ruggen heen van den ordeloozen menschenstroom.
Ze moet, als 't ware, in 't voorbijgaan met het oog geplukt kunnen worden en,
meegenomen. Ze staat bloot aan weer en getij, tevens aan de baldadigheid van iederen
voorbijganger - wat deert het, haar leven telt slechts dagen! Is haar boodschap
volbracht, andere komen aan de beurt. Ze vormen onderling hun encadrement - verder
is er de straatruimte. Want ze zijn vlak naast elkaar geplakt al naar het beleid, of den
gril van den man met zijn pot stijfsel en lange kwast, die zijn werk in allerijl verricht.
De omgeving, dat is de straat, het plein, de openbare verkeersweg. Echter, het zijn
niet meer de straten en pleinen uit den tijd van de stadsgezichtschilders van der
Heyden en Berckheyde of van den nog wat lateren ten Compe. (Waarom zag de nog
veel latere Breitner de stad zoo heel anders al?) Indien de affiche zich praktisch en
ideëel heeft aan te passen aan haar omgeving, dan is dit naar omstandigheden en naar
de s f e e r v a n h e t h e d e n d a a g s c h e verkeerswezen, waar menschen en
voertuigen telkens op 't nippertje af schijnen te ontkomen aan een botsing, waar 's
avonds de electrische lichtbronnen hun stralen om en tusschen al die ordeloosheid
van beweging doen uitschieten. Hebt ge wel eens de versnelde film gezien van een
druk verkeerspunt in een wereldstad en dan opgemerkt hoe in dien verbijsterenden
chaos toch een zekere mechanisch-werkende regeling heerscht? - zooals die in het
dooreen-krioelende gewoel van een mierennest ook moet bestaan. Want het Rythme
is in alles waarin het Leven tot uiting komt - en Rythme is organisatie of orde, op
onderscheidene wijs.
Zooals het verkieselijk, indien niet noodig, is te achten, dat een wandschildering
op de plaats van haar bestemming wordt uitgevoerd, zoo moest ook een affiche in
haar eigen milieu kunnen geconcipieerd en vervaardigd worden.
De reclameplaat is een reusachtige sensatie-wekkende annonce, zooals een 'n heele
pagina van een courant vullende advertentie, met zware duidelijke letters. De nadere,
of aanschouwelijke, mededeeling speculeerend op meerdere attractie - of ook wel
het opsierend element van den tekst - moet zooveel mogelijk verband houden met
het typografisch karakter. Dat heeft Thorn Prikker, toen hij in 1903 zijn affiche
maakte voor een tentoonstelling in Krefeld, reeds begrepen. Figuren of beelden, aan
de werkelijkheid, of iets gebeurends, herinnerend, hebben het bezwaar de
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attentie van dat waarom het gaat, te kunnen afleiden. Op de plaat van Cassandre
hadden bijv. ook ‘Pullmanwagens’ met de ‘wagons-lits’ van de internationale treinen,
kunnen weergegeven zijn, maar onmiddellijker - en treffender - werd door die ènkele
rails in den meest beknopten vorm (als 't ware schriftuurlijk en plastisch te gelijk)
uitdrukking gegeven aan het beeld van: snelheid, ruimte en afstand, wekkend tegelijk
de illusie van het internationaal spoorwegverkeer. Zelfs van af een voorbijrijdende
wagen van Van Gend en Loos.
Een tentoonstelling van affiches, of plakkaatkunst, werd er al eenige keeren
gehouden bij een prijsvraag. Een gewone tentoonstellingszaal is daar echter niet de
geschikte plaats voor. Dit soort kunstproducten zijn daar buiten hun element - zoo
ongeveer als visschen op het droge! Buiten, op straat exposeeren gaat ook niet, al
zouden ze daar het best te beoordeelen zijn. Maar zou, bij gelegenheid, de
kunstijverige directie van een bioscoop (als die er is!) niet het initiatief kunnen nemen
voor zoo'n tentoonstelling? Op de wijze zooals het gebruikelijk is om allerlei reclame's
op het scherm te vertoonen, vóór de hoofdfilm wordt vertoond. Bij die opeenvolgende
schielijke vertooning (die enkele keeren te herhalen was) zou dan kunnen blijken
welke affiches het meest kort-en-bondig - en, 't meest treffend - de opgedragen
boodschap overbrengen. Dat zou nog eens een moderne tentoonstelling zijn!
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Ruiterstandbeelden
door E.H. Korevaar-Hesseling.
EEN der moeilikste opdrachten waarvoor een beeldhouwer zich geplaatst kan zien,
is het maken van een ruiterstandbeeld. Twee zeer ongelijksoortige figuren, ruiter en
paard, moeten gekombineerd worden tot één plasties geheel, tot een groep dus die
men als 't ware in één oogopslag kan omvatten omdat de delen onverbreekbaar met
elkaar samenhangen. Het komponeren van vrijstaande, plastiese groepen is lang geen
eenvoudige taak; de beroemde groep door Rodin, de Burgers van Calais, kan men
bijvoorbeeld geen plastiese groep noemen. Hier zijn immers verschillende, zeer zeker
meesterlik gekarakteriseerde figuren n a a s t elkaar opgesteld. Wat de inhoud betreft,
zijn deze figuren wel door een gemeenschappelike band saâmgebonden, naar de
vorm gezien is slechts een veelheid, geen eenheid tot stand gekomen.
Voorbeelden van uitmuntend geslaagde plastiese groepen heeft vooral de Italiaanse
beeldhouwkunst der Renaissance voortgebracht. De voorstelling van Judith en
Holofernes, de worstelende figuren van Hercules en Cacus zijn o.a. onderwerpen
waarbij de beeldhouwer nu eens op meer, dan eens op minder gelukkige wijze twee
figuren tot een plasties geheel heeft verenigd. Het ruiterstandbeeld is wel de meest
grandioze oplossing van een skulpturale groep. De dominerende plaats die het inneemt
in 't stadsbeeld en de kolossale afmetingen stellen aan de beeldhouwer zeer biezondere
eisen en maken 't ruiterstandbeeld bovendien uitermate geschikt om een doorluchtig
personage of iemand die zich daarvoor houdt, te verheerliken. De voorstelling van
de mens die het edele ros bedwingt en vanuit zijn hoge zetel op de mensheid neerblikt,
past geheel in de gedachtensfeer der autocratie en 't kan ons dan ook niet verwonderen
dat menig vorst of hooggeplaatst persoon uit vroeger eeuwen gemeend heeft niet
beter te kunnen doen dan zijn ruiterstandbeeld te laten maken om bij het nageslacht
de herinnering levend te houden aan zijn eigen indrukwekkende persoonlikheid. De
meeste ruiterstandbeelden zijn dan ook ontstaan in tijden van sterk individualisme
en autocratie. Geen wonder dat men dus bij de Romeinen, waar zowel 't individualisme
als de autocratiese positie van de keizer sterk waren ontwikkeld, ruiterstandbeelden
heeft gekend. Toch geeft het enigste ruiterstandbeeld uit de oudheid dat over is
gebleven, juist niet de vertolking van een ongenaakbare despoot, gelijk vele Romeinse
keizers geweest zijn. Het bronzen ruiterstandbeeld van keizer Marcus Aurelius
(161-180, afb. 1) toont aan dat er onder de Romeinse heersers ook andere
persoonlikheden zijn
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geweest. De keizer is hier voorgesteld terwijl hij genade verleent aan gevangenen
die om vergiffenis smeken. De gehele voorstelling ademt waardigheid en rust; men
is geneigd niet alleen de kop van de keizer voor een portret te houden maar ook in
't paard de afbeelding te zien van een strijdros van de keizer. Het is duidelik dat we
hier te doen hebben met een kunstwerk uit een tijdperk van ver ontwikkeld
naturalisme, gelijk de laat-Romeinse kunst dan ook ongetwijfeld vertegenwoordigt.
Technies staat dit werk ook op een zeer hoog peil; de gang van het paard is soepel
van beweging, de manier waarop het 't rechtervoorbeen oplicht, is op zich zelf reeds
een bewijs hoe meesterlik de beeldhouwer zijn techniek berekende. Het is duidelik
dat 't maken van een ruiterstandbeeld technies ook een zeer moeilik probleem is,
omdat hierbij steeds een enorme last op relatief dunne steunpunten moet rusten. De
Marcus Aurelius rust op drie steunpunten; een vergelijking met afb. 6 doet zien hoe
zelfs een der grootmeesters der Italiaanse Renaissance, Donatello, onder het
opgeheven voorheen van het paard van de Gattamelata nog een klein steunpunt moet
geven. In strakheid van lijn en gebondenheid van silhouet staat het Romeinse
ruiterstandbeeld achter bij dat van Donatello; deze leeft ook echter in een periode
waarin de beeldhouwkunst aan 't begin staat van een ontwikkeling, die in naturalisme
ten slotte de Romeinse kunst weer zal overtreffen (afb. 6). Het postament waarop de
Marcus Aurelius rustig schijnt voort te schrijden, is ontworpen door Michelangelo,
op wiens advies het beeld in 1538 geplaatst werd op het Kapitool, waar het vermaarde
kunstwerk ongetwijfeld een positie inneemt welke aan de esthetiese kwaliteit ten
goede komt.
Reeds in de middeleeuwen was het standbeeld van Marcus Aurelius beroemd. De
pelgrims die in de XIIe eeuw naar Rome trokken, bewonderden het, gelijk het toen
was opgesteld voor 't Lateraan, de kerk welke door Constantijn de Grote was gesticht
en in welks baptisterium Constantijn volgens de legende was gedoopt. De vrome
Kristenen meenden het beeld voor zich te zien van deze eerste Kristelike keizer; in
hun eigen land teruggekeerd, brengen zij op hun beurt ruiterstandbeelden van
Constantijn aan op hunne kerken. Zo ontstaan volgens E. Mâle (l'Art religieux du
XII siècle en France, 2e ed. p. 248) de merkwaardige ruiterstandbeelden van
Constantijn de Grote, die men in verschillende Franse kerken aantreft of waarvan
we weten dat ze bestaan hebben (Kerk in Châteauneuf-sur-Charente, te Surgères, te
Civray en verschillende anderen). Hier ziet men eerst duidelik welk een afstand de
middeleeuwse plastiek scheidt van de antieke skulptuur! Telkens weer staat men
verbaasd en vraagt men zich af hoe 't toch eigenlik mogelik is geweest dat zulk een
geraffineerde beschaving zo intensief vernietigd kon worden! Tot welk een verfijnd
naturalisme had de kunst het bij de Romeinen
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gebracht en hoe grondig is dit verloren gegaan! Dit wordt terstond duidelik wanneer
men het kleine bronzen ruiter standbeeldje van Karel de Grote beschouwt dat zich
in 't museum Carnavalet te Parijs bevindt en dat volgens Clemen uit de Karolingiese
tijd dateert. (Volgens G. Wolfram ontstond dit curieuze werkje eerst in 't begin van
de XVIe eeuw).
Het is uiterst merkwaardig om dit onbeholpen aftreksel van de antieke kunst te
vergelijken met de Marcus Aurelius, waarop het klaarblijkelik is geïnspireerd. Hoe
duidelik wordt het dan dat de beeldhouwkunst eigenlik van voren af aan moest
beginnen alvorens ze werkelik weer vorstelike waardigheid uit zou kunnen drukken
en vrijheid van beweging.
Gelukkig is de beeldhouwkunst in de vroege middeleeuwen niet blijven staan op
het peil waarop we haar aantreffen in 't Karolingiese tijdperk. Zij is tot het besef
gekomen dat er naast het naturalisme, dat zulk een volkomen beheersing over de
realiteit eist als haar ten enenmale ontbrak, een ander schoonheidsideaal bestaat: de
dekoratieve schoonheid. Onder invloed van de Byzantijnse kunst, die deze schoonheid
tot uiterste perfektie had gebracht, ontwikkelt de skulptuur in het Westen zich verder.
Ten slotte was de inhoud die de Kristelike skulptuur der vroege middeleeuwen te
vertolken had, toch ook zeer verschillend van dat wat de antieke kunst te vertellen
had en daarom spreekt het van zelf dat de vorm waarin aan die inhoud gestalte werd
gegeven, geheel veranderde. In de Byzantijnse fraai gesneden ivoren plaques en
gedreven zilveren schalen worden de menselike gestalten, en de plooien waarin ze
zijn gehuld, tot schematiese vormen gestijleerd; de diepte wordt zoveel mogelik
weggewerkt, symmetrie in de kompositie wordt een eerste eis. De realistiese
voorstelling der menselike figuren raakt geheel op de achtergrond en daarmee de
volle, driemensionale, plastiese uitbeelding; het relief geschikt als monumentale
versiering der muurvlakten, komt in de plaats van de vrijstaande skulptuur.
Gelijk gezegd heeft de beeldhouwkunst in het westen de invloed der Byzantijnse
skulptuur ondervonden; toch is de herleving die de plastiese kunst in de westerse
landen na het jaar duizend ongeveer doormaakt, niet uitsluitend aan Byzantijnse
invloed toe te schrijven. Vooral in Italië zoekt de beeldhouwkunst spoedig de eervolle
positie te herwinnen die zij eens bij de Romeinen innam. Reeds vóór Niccolo Pisano
(1206-1280), de eerste persoonlikheid in de geschiedenis der Italiaanse
beeldhouwkunst, wordt dit duidelik; toch kan men veilig konstateren dat Niccolo en
zijn zoon Giovanni Pisano de eigenlike bevrijding hebben gebracht. Van hun hand
bezitten wij niet alleen reliefs, maar ook vrijstaande skulpturen. Ruiterstandbeelden
kennen wij echter niet van deze grote beeldhouwers. Men voelt dat het ook eigenlik
niet in de geest lag van de middeleeuwen, waar immers het individu min of meer
schuil ging onder de massa, beelden te maken ter nagedachtenis of ter verheerliking
van een bepaalde per-
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soonlikheid. Volkomen begrijpelik is het dan ook dat de weinige figuren te paard
die uit deze periode dagtekenen, zowel naar de vorm als naar de inhoud, in verband
met de kerk zijn gebracht. Reeds werd gesproken over de ruiterstandbeelden van
Constantijn de Grote die men aan verschillende kerken in Frankrijk aantreft uit de
XIIe eeuw; in Duitsland vindt men een fraai voorbeeld aan de dom te Bamberg (XIIIe
eeuw). Helaas is de beroemde ‘Reiter’, wiens eigenlike betekenis niet goed vaststaat,
door restauratie zeer verknoeid. Toch kan men, naast de krachtige, merkwaardig
individualistiese kop van de ridder, de dekoratieve kwaliteiten van het fraaie beeld
nog bewonderen. Ros en ruiter zijn zo gekomponeerd dat men ze en profil moet
beschouwen; de architektuur waartegen ze zijn geplaatst is nodig als achtergrond,
om het silhouet te doen uitkomen. Slechts een kleine wending in de kop van de ruiter
onderbreekt het strenge silhouet. Op een zelfde stadium van ontwikkeling staat het
ruiterbeeld aan de kathedraal te Lucca (afb. 4). Deze ridder is een heilige; St. Maarten
is voorgesteld bezig een stuk af te snijden van zijn mantel om dit aan een bedelaar
te geven. Ook deze voorstelling is geheel dekoratief opgevat, het paard is en profil
weergegeven, rustig zich aansluitend bij de muur waartegen het is geplaatst. De ruiter
daarentegen is en face voorgesteld en verbreekt door geen enkele beweging het vlak.
Men lette op de ongedwongen manier waarop de anatomiese fout bij de aanzetting
van het been dat en profil is weergegeven, door de draperie bedekt is. Eveneens geve
men er zich eens rekenschap van hoe biezonder fraai het ros en de bedelaar op de
consoles zijn aangebracht tussen de arcades der architektuur. Dergelijke oplossingen
waren de middeleeuwse beeldhouwers wel toevertrouwd!
Maar de tijd schrijdt verder: religieuze en dekoratieve elementen raken op de
achtergrond, het individualisme breekt zich in de XIVe eeuw reeds baan. De ruit er
standbeelden weerspiegelen deze ontwikkeling, Waar kan men dit beter konstateren
dan te Verona bij de grafmonumenten uit het geslacht Scaliger? Bij de kerk S. Maria
Antica vindt men te Verona verschillende grafmonumenten welke de trotse,
onbuigzame heersers over Verona tijdens hun leven op lieten richten. Geheel los van
elk kerkelik verband gedacht, zijn deze monumenten Goties van opbouw en
detaillering. De bekroning vormt het ruiterstandbeeld van de gestorvene in volle
wapenrusting. Voor 't eerst vindt men hier wederom het vrijstaande ruiterstandbeeld!
Deze beelden zijn van de hand der z.g.n. Campionezen, Noord-Italiaanse
beeldhouwers welke men onder deze naam samenvat. Het fraaiste dezer
ruiterstandbeelden is ongetwijfeld dat van Can Grande della Scala (gest. 1329, afb.
5), hetwelk aan de stijl van Giovanni da Campione verwant is. Hoe geniaal zijn hier
dekoratieve kwaliteiten en realisme verenigd! De listige blik en onverzet telike kracht
van deze tiran zijn even goed gekarakteriseerd als het
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goedige kijken van het paard. Hoe meesterlik heeft de beeldhouwer hierbij de
dekoratieve kwaliteiten bewaard! Ook dit beeld is er nog op berekend van een
bepaalde kant te worden bekeken, als stond het tegen een denkbeeldig vlak; ook hier
zijn de vormen nog herleid tot de grote hoofdvormen. Prachtig shut het beeld aan op
de eenvoudige met enkele vogels en een rand van gestijleerde bladvormen
gedekoreerde dakvorm, welke als voetstuk dienst doet. Hier is de middeleeuwse
beeldhouwer nog aan 't woord; naar de geest is de Renaissance echter reeds aanwezig,
want een dergelijk zelfbewust individualisme past niet meer bij de middeleeuwse
mentaliteit.
Toch zal nog meer dan een eeuw voorbij gaan voordat van Renaissance, in de
volle betekenis des woords, sprake is. De ruiterstandbeelden van Barnabo Visconti(c.
1375) te Milaan en van Can Signorio te Verona (c. 1375) zijn uit de school van
Bonino da Campione; beiden zijn minder dekoratief dan de Can Grande en men voelt
er meer de moeilike strijd in die de beeldhouwer voert met 't naturalisme. Eerst
Donatello (1386-1466) verenigt zowel de intense studie van de natuur met de liefde
voor antieke details, de beide faktoren welke de kunst der Renaissance hebben doen
ontstaan. Het beroemde ruiterstandbeeld van de condottiere Erasmo Nami, genaamd
Gattamelata, te Padua (afb. 6) is een der zuiverste voorbeelden van de beeldhouwkunst
der Italiaanse vroege Renaissance. Donatello schiep dit indrukwekkende bronzen
monument tussen de jaren 1448-1453 te Padua. Het leert ons deze meester kennen
als een diep en ernstig voelend realist en als volmaakt beheerser van de techniek.
Voor het eerst sedert de oudheid was het weer mogelik zulk een enorm werk in brons
uit te voeren. Nog mist het die vrijheid welke de Marcus Aurelius (afb. 1) kenmerkt;
Donatello's paard steunt met het voorbeen op een ronde bal, maar heeft dit juist niet
het esthetiese voordeel dat de gesloten kontour bewaard blijft? Evenwicht, dit kenmerk
der beste voortbrengselen van de harmoniese Renaissance, spreekt uit Donatello's
schepping. Dit wordt op 't eerste gezicht duidelik wanneer men de Gattamelata
vergelijkt met de Can Grande (afb. 5) en met een ruiterstandbeeld uit de Barok (afb.
8). In de Gattamelata vindt men nog iets terug van de gebonden vorm der
laat-middeleeuwse skulptuur, al wordt deze onderbroken door de wending van het
hoofd van 't ros. Bij alle vrijheid mist het echter toch de zwier en losheid van vorm
aan de kunstwerken uit de Barok eigen.
Met welk een liefde is hier de realiteit bestudeerd; hoe gevoelig is het paard in
alle delen doorwerkt! De vroege Renaissance doet zich hier nog kennen in de
gedetailleerde behandeling, Donatello heeft zich echter nergens verloren in 't detail.
Al moge zijn werk naast de Marcus Aurelius wat minder syntheties zijn gezien, het
is ongetwijfeld veel krachtiger van expressie en vorm.
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Welk een enorme voorsprong de Italiaanse skulptuur in de XVe eeuw op die der
andere landen van Europa had, bewijst een vergelijking met een stuk Hollandse
skulptuur (afb. 3) dat zich bevindt te Utrecht in het Centraal Museum en dat in de
tweede helft der XVe eeuw gedateerd wordt. Dit werk kan niet beschouwd worden
als een buitengewoon ongunstig gekozen voorbeeld; het algemene peil van de plastiek
buiten Italië stond in de XVe eeuw meestal niet veel hoger. In Italië werd gestudeerd,
men leerde er gaandeweg de vormen der natuur beter beheersen en daardoor werd 't
de beeldhouwers mogelik steeds groter verscheidenheid van vormen uit te drukken.
Een aangeboren gevoel voor ‘schoonheid’, een juist begrip voor harmoniese
proporties, maakte hen ontvankelik voor de schoonheid der antieke kunst en hield
hun realisme binnen de perken. Een Italiaans beeldhouwer uit de Renaissance zou
waarschijnlik nimmer de bek van een paard zo wijd open laten staan als bij het paard
van St. Maarten op afb. 3 het geval is!
Een tweede schitterend monument heeft de Italiaanse Renaissance ons te Venetië
nagelaten met het ruiterstandbeeld van Bartolommeo Colleoni waarvoor Verrochio
in 1479 de opdracht ontving. De kunstenaar heeft het werk echter niet af kunnen
maken; hij stierf voordat het gegoten was. Leopardi heeft het enorme beeld voltooid
en het in 1493 geplaatst voor de kerk S.S. Giovanni e Paolo, waar het een zeer
gunstige plaats heeft omdat het tegen de kerk als tegen een repoussoir uitkomt, zodat
de fraaie kontour zichtbaar wordt. Hoe vaak gaat bij grote standbeelden juist dat
silhouet verloren omdat ze op zijn gesteld op een groot plein, waar ze in de ruimte
verdwijnen! De 19e eeuw heeft in dit opzicht zwaar gezondigd (afb. 13)!
De Colleoni is imponerender dan de Gattamelata; het gebaar van deze trotse
krijgsman is onstuimiger, de beweging is vrijer en de techniek volmaakter. Het paard
kan 't linkervoorbeen oplichten en rust evenals 't ros van Marcus Aurelius op drie
steunpunten. Dit alles bewijst niet dat het daarom estheties hoger staat dan de
Gattamelata, wel dat het een verder stadium in de ontwikkeling vertegenwoordigt.
Het zal altijd te betreuren blijven dat de beide ruiterstandbeelden welke aan
Leonardo da Vinci werden besteld, niet tot stand zijn gekomen. Wel bezitten wij
verschillende kleine bronzen van paarden (o.a. een in 't Rijksmuseum, de geboorte
van het ros Pegasus uit het bloed van Medusa voorstellend) die te beschouwen zijn
als schetsen in verband met deze opdrachten, maar het houten model voor het grote
ruiterstandbeeld van Francesco Sforza te Milaan, is verbrand en nooit uitgevoerd,
evenmin als het monument voor Gian Francesco Trivulzio.
Uit verschillende tekeningen (o.a. te Windsor, afb. 7) krijgen we de indruk dat
Leonardo in 't monument voor Sforza alweer een stap verder wilde
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gaan naar vrijheid van beweging en dat hij de veldheer voor wilde stellen, een
onstuimig steigerend ros in toom houdend. Onder de opgeheven voorbenen van het
paard zou zich de half opgerichte figuur bevinden van een overwonnen vijand, die
de gaping aanvulde tussen voorbenen en voetstuk, waardoor 't geheel, in
overeenstemming met de stijl van de late Renaissance, een gesloten vorm zou
behouden. De Barok laat dergelijke gapingen kalm bestaan (afb. 8). Hoe gaarne
zouden wij nauwkeurig weten op welke wijze de grootmeester van de Italiaanse late
Renaissance dit probleem zou hebben opgelost, dat hem blijkens de talrijke
voorstudies zo sterk heeft geboeid.
Michelangelo, de Italiaanse beeldhouwer ‘par excellence’ heeft nimmer een
ruiterstandbeeld vervaardigd. De in tijdsorde op Leonardo volgende ruiterstandbeelden
verplaatsen ons reeds in de volgende stijlperiode, in de Barok. Deze is ontstaan in
net tweede gedeelte van de zestiende eeuw en vindt haar afsluiting eerst in het laatst
van de achttiende eeuw. Zowel de kunst van de XVIIe als die van de XVIIIe eeuw
staat dus in het teken van de Barok. De techniek was in deze periode ver genoeg
gevorderd om de enorme eisen welke 't gieten van een bronzen ruiterstandbeeld stelt,
te bevredigen. Daarbij verkeerde de kultuur in een stadium dat het individualisme
hoogtij vierde. In de XVIIe en XVIIIe eeuw hebben bovendien verschillende
merkwaardige vorsten geleefd voor wie Lodewijk XIV met zijn opvatting van het
absolute koningschap het voorbeeld was, dat zij zich ten doel stelden na te volgen.
Geen wonder dat de herinnering aan deze monarchen door vele ruiterstandbeelden
levendig is gebleken! Tijdens de XVIIe en XVIIIe eeuw zijn zelfs zo vele van
dergelijke monumenten ontstaan, dat ze hier niet alien besproken kunnen worden.
Van Giovanni Bologna (een beeldhouwer die leeft op de overgang van Renaissance
en Barok) kan men te Florence op de Piazza della Signoria het ruiterstandbeeld zien
van Cosimo I, de eerste hertog uit 't geslacht der Medici (1594). Het paard is hier
rustig voortschrijdend weergegeven, evenals dit 't geval is bij de andere
ruiterstandbeelden die we van Bologna kennen (afb. 2). De herinnering aan de Marcus
Aurelius, welk monument in 1538 door Michelangelo op het Kapitool was opgesteld
(zie afb. 1), wordt weer levendig in de gang van het paard en andere details. Het
Romeinse werk wint het echter in kracht. Bij alle verdiensten die deze monumenten
uit de Barok ongetwijfeld bezitten, zal men toch moeten toegeven dat ze min of meer
vervelend van opvatting zijn en dat ze de spanning en kracht missen die we zozeer
bewonderen in de Gattamelata of de Colleoni.
Een waarlik barokke oplossing van dit gegeven heeft Bernini gevonden. Geen
beeldhouwer heeft beter dan Bernini begrepen dat bewegelikheid, zwier en vrijheid,
gepaard met een sterk synthetiese opvatting der vormen,
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de eigenlike kenmerken zijn van de nieuwe fase waarin de skulptuur tijdens de Barok
verkeert. Men moge deze opvatting voor zijn persoonlike smaak bewonderen of niet,
toegegeven zal moeten worden dat het ruiterstandbeeld dat Bernini in 1670 voltooide
van Konstantijn de Grote (Rome, St. Pieterskerk, afb. 8) niet alleen in zijn soort
meesterlik is, maar dat het ten slotte ook die soort het meest kompleet
vertegenwoordigt.
Keizer Konstantijn is voorgesteld op het moment waarop hij vóór de slag tegen
Maxentius het kruis in de lucht ziet zweven met de bekende woorden ‘in hoc signo
vinces’, welke hem de overwinning beloven wanneer hij het Kristendom omhelst.
Geheel in de geest van de Barok is de pathetiesvizionaire blik van de keizer en de
hevige opwinding en beweging waarin ros en ruiter verkeren, een beweging die
versterkt wordt door de diagonale plooien van het zware gebeeldhouwde, als door
een felle storm bewogen gordijn, waartegen de ruiter is voorgesteld. Karakteristiek
voor de Barok is verder het overheersen van de diagonaal, nergens treft men een
vertikaal of horizontaal accent aan. Meesterlik zijn de zwierige krullen van het
keizerlik gewaad, de manen en de staart van het paard tot een eenheid met de
bewegelike vormen van het ros verenigd. De stijgerende houding van het paard is
geen originele vinding van Bernini; 't is dezelfde stand die men op de ruiterportretten
van Velazquez en van Dijck aantreft. Voor de skulptuur komt aan Leonardo da Vinci
de eer toe voor het eerst het stijgerend ros te hebben uitgebeeld; deze meester gaf
echter nog niet de barokke oplossing van dit gegeven. Pietro Tacca, een Italiaans
beeldhouwer, heeft te Madrid op de Plaza de Oriente naar een schilderij van Velazquez
een ruiterstandbeeld van Philips IV ontworpen, dat in 1640 door zijn zoon Ferdinando
Tacca is voltooid en dat dus als het eerste ruiterstandbeeld in barokke stijl beschouwd
kan worden.
Als kunstenaar staat Bernini echter hoger. Vergeten we niet dat Bernini hier eigenlik
meer een heilige figuur ontworpen heeft (in zover is de vergelijking met afb. 4
interessant). Het ruiterstandbeeld dat hij van Lodewijk XIV tussen 1669 en 1677 uit
een reusachtig stuk manner vervaardigde, kan men eigenlik beter vergelijken met de
reeds besproken ruiterstandbeelden (afb. 9). Dit enorme werk bevindt zich thans in
't park te Versailles bij het Bassin des Suisses, waarheen het door de koning verbannen
werd nadat hij 't door Girardon had laten veranderen in een Marcus Curtius. Lodewijk
XIV was namelik in 't geheel niet ingenomen met Bernini's opvatting. Deze had de
zonnekoning voorgesteld op het punt de berg van de roem te bestijgen op zijn ros,
dat zich op de achterbenen verheft in dezelfde zwierige, gemaniereerde wijze als het
paard van Konstantijn. Een vergelijking tussen beide werken toont aan dat de vorm
welke bij de geëxtalteerde stemming van Konstantijn past, niet geschikt was voor
een, als persoonlik bedoeld portret. Zou Lodewijk
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XIV werkelik blijk hebben gegeven van een juist estheties inzicht toen hij Bernini's
werk verbande naar een ver afgelegen hoekje van 't park te Versailles? Men betwijfelt
het; er zijn tenminste meer ruiterstandbeelden van Lodewijk XIV die niet in
verbanning geleefd hebben en die van dezelfde opvatting getuigen - alleen zijn ze
in hun soort minder geniaal en zwierig. Men kan in dit verband denken aan de statuette
door Maerten v.d. Bogaert van Lodewijk XIV te Versailles, welke misschien bedoeld
is als model voor het grote monument op de Place Bellecoeur te Lyon.
François Girardon (1628-1715) heeft een totaal ander type gecreëerd: hij geeft de
monarch als waardig veldheer, zeker van de overwinning, rustig en tier gezeten op
een edel ros, dat in kalme gang voortschrijdt, het ene voorbeen in sierlike bocht
geheven (afb. 10). Een getrouwe herhaling van dit grote monument op de
tegenwoordige Place Vendôme te Parijs (thans vernietigd) is de statuette in het
Louvre: varianten vindt men te Versailles en elders. Nog duikt de herinnering op aan
Marcus Aurelius (afb, 1), maar hoeveel trouwhartiger is deze keizer dan de
opgeblazen, ijdele Franse monarch. Girardon heeft zich hier aangesloten bij het type
van het paard waarop Henri IV op de Pont Neuf door Pietro Tacco was voorgesteld
(1614).
Grandioser van opzet is 't ruiterstandbeeld dat Andreas Schlüter te Berlijn schiep
van de grote keurvorst (afb. 11, voltooid in 1703). De houding van het paard is
verwant aan die van 't hierboven vermeldde ruiterstandbeeld van Lodewijk XIV door
Girardon (afb. 10). Bij beide monumenten steunt het paard eigenlik alleen op het
linker voor- en 't rechter achterbeen. Het linkerachterbeen is zo juist neergezet, het
rechtervoorbeen sierlik opgeheven. Hierdoor is een fraaie beweging verkregen, vol
afwisseling maar zonder de onstuimigheid van Bernini. Toch staat Schlüter
ongetwijfeld dichter bij Bernini dan Girardon en vinden we in 't standbeeld van de
grote keurvorst de volheid van de Barok terug, die bij Girardon meer in een
gemaniereerd klassicisme is ontaard. Van welk een krachtig realisme getuigt de kop
op 't Duitse monument; hoe fraai zijn de geketende figuren met het voetstuk
verbonden.
De achttiende eeuw is voor de kunstgeschiedenis te beschouwen als een speciale
vorm van de Barok; de klassicistiese stroming die steeds naast de volle schilderachtige
Barok heeft bestaan, komt echter vooral tegen het eind van de XVIIIe eeuw meer en
meer op de voorgrond.
De Franse revolutie heeft verschillende ruiterstandbeelden der Franse koningen
vernietigd. Of we dit zeer moeten betreuren, is nog de vraag. Uit het werk van Patte
‘Monuments érigés à la gloire de Louis XV’ leren we de gravures kennen van J.B.
Lemoyne's ruiterstandbeeld, van deze vorst te Bordeaux (1731-1743) en van dat van
Bouchardon te Parijs (1748-1762). Al is in Bouchardon's werk, speciaal in het voetstuk
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het klassicisme meer aan 't woord dan in dat van Lemoyne, toch kan men moeilik
toegeven dat hij in ros en ruiter het verwijt ‘gemaniereerd’ minder verdient dan
Lemoyne*). Beide paarden steunen nu slechts nog op twee benen; het achterbeen dat
bij Girardon nog luchtig op de grond was geplaatst, is nu even sierlik opgeheven als
het voorbeen. De houding wordt daardoor ‘dansend’ als van een paard uit 't circus.
De ruiter, die bij Bouchardon tevergeefs tracht zich de allures van een Romeins keizer
te geven, ziet er op beide monumenten zo dekadent en fragile uit dat men duidelik
voelt dat de Franse monarchie in wezen al was uitgebloeid voor dat de revolutie er
een eind aan maakt. Aardig is in dit verband het versje dat een spotvogel aan
Bouchardon's monument hechtte, daarbij doelend op de allegoriese figuren van 't
voetstuk:
Les vertues sont à pied
Et le vice est à cheval.

Voor het laatst voelt men de echte Barok trillen in het enorme ruiterstandbeeld van
Peter de Grote dat de Franse beeldhouwer Etienne Maurice Falconet tussen 1766 en
78/82 te St. Petersburg maakte (afb. 12). Dit magistrate werk spot met alle
konstruktieve en klassicistiese eisen: het leven zelf is hier aan 't woord. Falconet liet
zich de meest ontembare paarden tonen door de officieren van Katharina van Rusland,
aan wie hij de opdracht dankte. In een geweldig elan springt de vorst op het vurige
ros te voorschijn op de rotsblokken die tot voetstuk dienen. Prachtig is de eenheid
tussen ros en ruiter uitgedrukt; niettegenstaande 't woeste gebaar van het paard voelt
men de dominerende kracht van de ruiter. Voor een juiste beoordeling van de
verhoudingen moet men bedenken dat het voetstuk ten gevolge van de drassigheid
een stuk in de bodem is gezakt en dat na Falconet's vertrek de rechterarm van de
vorst verkeerd is ingezet, zodat de beweging geremd wordt. Op onze afbeelding is
dat niet te zien en bewondert men juist de prachtige beweging die van het hoofd met
de vliegende manen van het paard doorgaat naar de figuur van de ruiter en zich
voortzet in de drapering, welke wederom overgaat in de lange staart. Falconet, in
wiens oeuvre op merkwaardige wijze barok en klassicisme afwisselen, heeft hier
voor het laatst een geniaal barok kunstwerk geschapen! Voor het laatst; lange jar en
daarna zal het klassicisme de overheersende richting in de kunst blijven. De
negentiende eeuw is rijk aan voorbeelden hiervan.
Het is bekend dat de negentiende eeuw geen gunstige periode voor de
beeldhouwkunst geweest is, evenmin als voor de architectuur. Het zou te

*) In 't Louvre bevindt zich een kleine herhaling in brons van een ruiterstandbeeld voor Lodewijk
XV dat meer natuurgetrouw is en minder koket en daardoor aantrekkeliker, hoewel ook niet
geheel vrij van theaterachtigheid.
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AFB. 7. LEONARDO DA VINCI: ONTWERP VOOR HET RUITERSTANDBEELD VAN FRANCESCO SFORZA.
WINDSOR.

AFB.

10. FRANçOIS GIRARDON: LODEWIJK XIV. STATUETTE, VERSAILLES.
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AFB.

8. BERNINI: KONSTANTIJN DE GROTE. ROME, ST. PIETERSKERK.

AFB.

9. BERNINI: LODEWIJK XIV IN MARCUS CURTIUS VERANDERD. PARK TE VERSAILLES.
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AFB.

11. ANDREAS SCHLÜTER: DE GROTE KEURVORST, BERLIJN.

AFB.

13. ANDERS: KAISER WILHELM DENKMAL, KEULEN.
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AFB.

12. E.M. FALCONET: PETER DE GROTE, LENINGRAD.

AFB.

14. LOUIS TUAILLON: AMAZONE TE PAARD. BERLIJN, NATIONAL GALERIE.
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ver voeren hier alle redenen uiteen te zetten waarmee dit feit verklaard kan worden;
gekonstateerd zij slechts dat de XIXe eeuw met uitzondering van Rodin, geen
werkelike eerste rangs beeldhouwers heeft voortgebracht, terwijl talrijke geniale
schilders in deze periode hebben gewerkt. Eerst na 1880 ongeveer herneemt de
beeldhouwkunst tegelijk met de moderne bouwkunst de eervolle plaats welke haar
toekomt. Haar grootste verdiensten liggen dan op het gebied der toegepaste plastiek;
de vrije beeldhouwkunst vertoont een zelfde zoeken naar dekoratieve kwaliteiten.
De XIXe eeuw heeft geen ruiterstandbeelden nagelaten van het estheties gehalte
van de Colleoni, van Schlüter's Grote Keurvorst of Falconet's Peter de Grote. Men
kan zich verwonderen dat er zich van Napoleon, de grote monarch uit het begin der
XIXe eeuw, geen waarlik monumentaal ruiterstandbeeld bestaat, toch is dat zo. Het
Empire bezat geen beeldhouwers meer van de kracht en 't genie van een Verrochio,
Schlüter of Falconet, die de waarlik vorstelike persoonlikheid van Napoleon konden
vereeuwigen.
De ruiterstandbeelden uit de XIXe eeuw missen allen het imponerende der grote
monumenten uit de vorige perioden. Meestal stellen ze - geheel in overeenstemming
met de histories-romantiese opvatting - personen voor uit vroeger tijden, van wier
karakter de beeldhouwers zich door studie een voorstelling hebben moeten maken
en die hen dus nimmer tot zulk een levendige karakteristiek hebben kunnen inspireren
als bijv. in 't monument van de Grote Keurvorst tot uiting kwam. Voorbeelden hiervan
zijn b.v. het beroemde ruiterstandbeeld van Frederik de Grote te Berlijn, door Rauch
tussen 1839 en '51 gemaakt, en in ons land dat van Prins Willem I te 's Gravenhage
voor het Paleis in 't Noordeinde door de Graaf van Nieuwerkercke in 1845
vervaardigd.
Niettegenstaande de grote verdiensten die men dergelijke monumenten niet kan
ontzeggen, kunnen ze toch niet op één lijn gesteld worden met de vroeger besproken
werken. Meestal zijn ze sterk klassicisties van vorm en opbouw, maar dan zijn ze
toch altijd minder grandioos dan de klassicistiese produkten van de Franse Barok.
Stijlvolle, gebonden silhouetten missen ze al evenzeer, en 't is een geluk wanneer ze
tenminste niet trachten de bewegelike vormen van de vol ontwikkelde Barok nabij
te komen. Het best zijn deze monumenten wanneer ze een trouwhartig realisme
huldigen. De beeldhouwers uit de drie eerste kwartalen van de XIXe eeuw schijnen
totaal geen begrip te hebben gehad voor de monumentale eisen die hun opdracht
stelde. Hoe kon 't dan ook eigenlik anders, wanneer men bedenkt dat er geen
bouwkunst bestond waarbij ze zich aan konden sluiten, geen gesloten pleinen of
stadsgedeelten waar ze hun monumenten zo op konden stellen dat het silhouet als 't
ware ondersteund en versterkt werd door de omgeving. Een voorbeeld van een
dergelijk
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quasi-monumentaal, maar zowel geestelik als naar de vorm uiterst armelik XIXe
eeuws ruiterstandbeeld met omringende architektuur van hetzelfde droevige gehalte,
geeft afb. 13 van het Kaiser Wilhelm Denkmal te Keulen (1897). Gelukkig behoeft
hier de reeks niet te worden afgesloten. Er zijn op het eind van de XIXe eeuw en in
't begin van de XXe eeuw nog enkele ruiterstandbeelden tot stand gekomen waaruit
een beter begrip voor de eisen blijkt die deze vormen van beeldhouwkunst stelt. Wij
denken hier in de eerste plaats aan het massale ruiterstandbeeld dat Adolf Hildebrand
van Bismarck schiep te Bremen (1910).
Zelfstandige studie van de realiteit, gepaard met een zekere stijlering, geven aan
dit grote monument, waarbij ook het eenvoudige voetstuk zich uitstekend aansluit,
meer en dieper leven en tegelijk groter gebondenheid van vorm. Dit monument is
wederom zo opgesteld dat het een repoussoir vindt in de architektuur waartegen de
vorm uitkomt; het ‘verdrinkt’ gelukkig niet meer in de ruimte gelijk het Kaiser
Wilhelm Denkmal te Keulen.
Belooft een monument als dat van Hildebrand aan de ene kant een nieuwe toekomst
voor het ruiterstandbeeld, aan de andere kant voelt men duidelik dat het hele
onderwerp uit de tijd is. Ruiterstandbeelden worden vervaardigd in periodes van
militairisme en autocratie. Wij leven thans in tijden waarin andere idealen tot
uitdrukking komen in de monumenten welke de steden versieren. Een vorst of
veldheer te paard is bovendien min of meer ‘uit de mode’. Dat de menselike figuur,
gezeten op een der fraaiste dieren welke de schepping heeft voortgebracht, zal
ophouden de beeldhouwers te inspireren, lijkt ons niet waarschijnlik. Als onderwerp
voor een plastiese groep zal dit gegeven blijven bestaan, al zal het dan ook in de
toekomst een andere inhoud krijgen. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Amazone
te paard door Louis Tuaillon (1895, afb. 14) in de Nationalgalerie te Berlijn. Hoe
fijn en delikaat is hier de natuur weergegeven en met welk een geraffineerde smaak
is de beeldhouwer er in geslaagd de maagdelike figuur en het ranke paard tot een
groep te verenigen.
Delft, Julie 1927.
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David.
Door Anthonie Donker.
Voorbij de heuv'len waar een witte zon
haar stralen sleep op zand en zilvergras,
neerglooiende van deze helle toppen
ging de geschroeide, hooge vlakte over
in blauwe schaduw van een bloeiend dal
van wijngaard en van wuivende cypressen,
waar nauwelijks bij middag of bij avond
een onderscheid in hitte en koelte was.
En hier lag, met gesloten oogen droomend
de kleine, slanke herder David, wien
nog onbekend was het geheim der zorgen.
Over zijn helder, rimpellooze voorhoofd
bewoog de schaduw van een bloesemtak,
en door zijn vingers stroomde glinst'rend zand,
dat hij gedachteloos verspilde als
zijn lichte dagen en zijn ijle droomen.
Doch soms joeg onverwacht het jonge bloed
een golf van dolle vreugde door zijn leden
en lenig opgesprongen tartte hij
de kromme horens van een norschen bok
en dwong met zijn gebruinde, sterke handen
den tegenstander lachend naar den grond.
Zijn spiedend oog zocht in het hel azuur
de zwarte vlucht van een gevreesden vogel,
een driesten roover achter donzen duiven;
de taaie pees gespannen op de pijl
stond hij te wachten met bedwongen drift
en juichte overmoedig als hij trof,
de vogel stortte met verlamde vlerk.
Hij trok stoutmoedig mede op de jacht
en waagde vurig zich voor allen uit.
Zijn snelle voetzool veerde op het zand
achter het hijgend draven van de honden,
doch over de gevelde prooi gebogen
kon hem een vreemde onrust overvallen
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als hij den zachten glans zag breken in
de bruine oogen van een stervend hert.
Wanneer er 's avonds bij de weeke fluit
gedanst werd, wist de kleine herder niet
hoe donk're oogen met een diepen gloed
hem heim'lijk gadesloegen, en wanneer
de zware wimpers smachtende zich sloten,
danste hij even argeloos en rustig
en zag de sterren in den blauwen nacht.
En zoo verstreek zijn zorgelooze jeugd,
zooals een schaduw ongemerkt verschuift;
totdat hij onverwacht een felle zon
zou worden, brandend in den barren tijd
en trots en oppermachtig openstralend.
Want niet ver was de dag meer, waarop Saul
hoog staande op zijn wagen naad'ren zou
en bij het hooren van de blanke fluit,
die ruischte door het luisterende loof,
de vaart der zwarte paarden toornen zou,
de driften van zijn zwervend hart zou teug'len,
en met den duis'tren waanzin wijkend uit
zijn door het stuivend zand gezwollen oogen
zijn hand zou leggen op dat zonnig hoofd,
en, kreunend, voor gewonden koningstrots
genezing vinden bij dit droomend kind;
dat sinds dien morgen niet meer droomen zou,
maar met een vonk van Saul's gedoofden koorts
in zijn niet meer zoo klare, koele oogen
een zich ontsluierend verschiet ontwaarde:
het rookend bloed van een verslagen vijand,
de wilde juichkreet van uitzinnig volk,
de wreede wellust van een woesten krijgstocht,
en daarna de barbaarsche weelde van
een koningsburcht en wulpsche minnaressen.
Niet ver meer was de dag, waarop hem Saul
in wolk van heil en onheil naad'ren zou,
maar zorgeloos lag nog de slanke David
te mijm'ren in de blauwe schaduw van
de wuivende en ruischende cypressen,
en was gelukkig om het zweven van
zijn fluitspel in den wolkenloozen morgen.
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Lucas, de patroon der schilders,
door P.L. Broeksmit
(Slot).
VICTOR en Heinrich Dünwege schilderden voor 1520 en later te Dortmund. Hoewel
de een in hellere kleuren, de andere in diepere toonen werkte, is het volgens Karl
Woermann niet uitgemaakt, wie de schilder van verschillende altaarstukken is geweest.
Onder die stukken is een Lucas, schilderende de Madonna en het Kind, te Münster
in het museum, (Afb. 8). Niet vrij van een zekere gedruktheid is het stuk, dat nog
maar weinig den invloed der renaissance, zooals die in de 16de eeuw zich reeds deed
gelden, doet kennen.
Jan Gossaert, gezegd Mabuse (1475 tot 1541), zoo geheeten naar zijn geboorteplaats
Maubeuge, werkte te Antwerpen en woonde daar tot zijn dood. Volgde hij
aanvankelijk Quinten Metsijs, weldra was hij een der voornaamste meesters van de
Italiaansche richting, die in Vlaanderen en Brabant en ook in ons land, o.m. door Jan
van Schoorl of Scorel, toongevend ging worden. In den overgang van de Vlaamsche
tot de Italiaansche school staat zijn Lucas (1515) (Afb. 9), een stuk dat in het National
Museum te Praag wordt bewaard.
Merkwaardig is een andere Lucas van den zelfden schilder (Afb. 10), welk stuk
zich bevindt in het Kunsthistorisches Museum te Weenen. Dit paneel illustreert n.l.
de middeleeuwsche opvatting van het bovennatuurlijke ontstaan der Lucas
schilderingen, waarvan we hiervoor met een enkel woord melding maakten. We zien
Lucas knielend voor de gekroond wordende Madonna, die met het kindje als een
hemelsche verschijning in doorzichtige wolken door engelen gedragen, nederdaalt.
En het is een engel, die de hand leidt van den Apostel-schilder.
De nieuwere tijd, die in tegenstelling met de middeleeuwen minder behoefte bleek
te hebben aan altaarstukken, verloor zijn belangstelling voor het eens zoo geliefde
onderwerp: Lucas de H. Maagd en het Kindeke schilderende.
Het treft ons daarom als iets bijzonders, als we dit onderwerp behandeld zien door
den Franschen schilder, Pierre Mignard (1612 tot 1695), die om zijn langdurig
Italiaansch verblijf en ook om hem te onderscheiden van zijn broeder Nicolas, Pierre
le Romain werd genoemd.
Op 78-jarigen leeftijd werd hij de opvolger van Lebrun als ‘premier
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peintre du Roi’, als eerste directeur van de kunstacademie en van de gobelinfabricage
te Parijs. Hoewel een volgeling van Rafaël, komt hij na zijn terugkeer in Frankrijk
onder invloed van de kunst van Rubens. In ieder geval is bij hem het koloristische
overwegend reeds tegenover het meer teekenachtige der oudere Fransche school.
Toch blijft hij als een der grootste academische schilders niet vrij, ondanks een niet
te miskennen voornaamheid, van iets kouds in zijn stukken. In het Louvre te Parijs
wordt zijn Lucas (Afb. II)*) bewaard. We zien daarop den schilder zelf, palet en
penseelen bij de hand houdend voor Lucas.
Thans een enkel woord over het Sint Lucasgild. Als regel worden de schilders daarin
ondergebracht, doch omdat hun aantal niet groot was, zoodat ze zich niet zelfstandig
konden doen gelden, werden de meest vreemdsoortige groepeeringen gemaakt. Het
aantal der gilden was vastgesteld met het oog op de machtspositie, die zij innamen.
Zoo werden te Dordrecht op 1 September 1367, op Sint Gillysdag, 22 gilden ingesteld,
waarvan het Sint Lucasgild of het gild der Vijf neringen, er een was. Het eerste
keurboek is van 1463. De Vijf neringen waren: zilversmeden, ryemakers (mogelijk
riemenmakers of lederbewerkers), potgieters, beeldenmakers (waartoe vermoedelijk
de schilders gerekend werden) en glazenmakers.
Te Utrecht behoorden de schilders reeds vóór 1367 tot het Zadelaarsgild
(zadelmakers). Doch ze waren daarenboven met beeldsnijders of antycksnyders,
cleedtschryvers (decorateurs en grofschilders) en lijsten vergulders vereenigd, in
ieder geval sinds 1448, in een Sint Lucas Broederschap.
In 1611 werd in de Bisschopstad opgericht een Sint Lucasgild. En in 1644 het
schilderscollege daarnaast, dat tot 1811 een slepend bestaan rekte.
Haarlem had zijn Sint Lucasgild, waarvan in 1504 het eerst melding is gemaakt.
Daarin waren opgenomen behalve schilders, plaatsnijders, graveurs en etsers,
glasschrijvers en verluchters, beeldsnijders en gieters, ook mathematici, zeldzame
geleerde kunstenaars en alle vrije liefhebbers en als ‘dependenten der kunst’
kunstkoopers, drukkers, verfverkoopers, grofschilders, vergulders, stoffeerders,
spiegelmakers, geleibakkers, stoeldraaiers en houtkramers. Het gild waakte zooveel
mogelijk tegen den aanvoer van schilderijen en copieën uit het Zuiden, door
verlotingen te organiseeren van stukken van de gildebroeders. En om daaraan
meerdere aantrekkelijkheid te verleenen, kon ieder, die een zeker aantal loten nam,
deelnemen aan een maaltijd, die onmiddellijk na de trekking der prijzen gehouden
werd.
Leidden vele schildersgenootschappen hier te lande een zwak bestaan,

*) Zie Jutii-afl.
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het gild van Sint Lucas te Amsterdam was krachtig genoeg, om op 21 October 1653
onder voorzitterschap van den kunstzinnigen Burgemeester, Joan Huydecoper, Heer
van Maersseveen een festijn aan te richten, waarop schilders en dichters vereenigd
waren. Asselyn mocht met recht spreken van het huwen van ‘het penceel aen de
groene Laurier, toen 't groote Licht verscheen op 't Feest der Kunstenaaren.’
Het groote Jicht was Joost van den Vondel, die daar als hoofdpersoon zou worden
gelauwerd, waarna hij zijn ‘Inwydinge der Schilderkunst op Sint Lucasfeest’ heeft
voorgedragen:
Gelyck de zonnebloem haer oogen
Uit minne draeit naer 's hemels bogen,
En volght met haer gezicht
Het al verquickend licht,
De zon, die 't al zijn verwe geeft,
En daer geboomte en plant by leeft;
Zoo volght de Schilderkunst,
Uit aengebore gunst,
Ontsteecken van een heiligh vuur,
De schoonheit van Natuur,
Met hare streecken en penseelen
Geeft doode doecken en panneelen
Het leven waerze zweeft en zwiert;
Verkloeckt de menschen en 't gediert,
O eedle Schildermin,
O tiende Zanggodin,
Wy loopen U met d'andre negen
Parnasgodinnen tegen;
Van zingen noch van speelen moe:
Ontfang dees kroon: zy komt u toe.

Van den schilder H. Gz. Pot is het z.g. Vondelportretje, dat zich in het Rijksmuseum
bevindt. Hoewel deze schilder van 1648 tot zijn dood in 1657 te Amsterdam woonde
en dus tegenwoordig kan geweest zijn op het Sint Lucasfeest, waar Vondel gelauwerd
werd, wordt een direct verband tusschen portret en huldiging niet aanneembaar
geacht. Althans van de zijde van de Hoofddirectie van het Rijksmuseum werd mij
gewezen op het feit, dat de voorgestelde gekleed is in een arcadisch kostuum met
herderstaf en fluit, waar de krans bijbehoort. Doch meer nog, dat het gezicht met
helderbruin haar te jeugdig aandoet voor een 66-jarigen man, zoodat het nog de vraag
is, of Vondel op dit portret is weergegeven.
Nadat in 1776 op voorstel van minister Turgot door het Fransche parle-
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ment reeds was bepaald, dat ieder vrij zou zijn in de uitoefening van welk beroep
ook, verdwenen in Frankrijk de gilden voorgoed door het decreet van 2 Maart 1791.
Hier te lande volgde men wel is waar ijverig de Fransche vrijheidsmaatregelen, doch
de gilden werden nog eenigen tijd met rust gelaten. Eerst op 5 October 1798 ‘in het
vierde jaar der Bataafsche Vrijheid’ viel de slag, die Gilden, Corporatiën of
Broederschappen van Neeringen, Ambagten of Fabrieken ophief. En hoewel de
regeering later oogluikend het gildewezen nog eenig leven toestond, bleek de tijd
voor zijn bestaan voorgoed voorbij te zijn. Wanneer er dan ook nadien nog sprake
is van een schildersbent onder Sint Lucas, geldt het een gewone vereeniging zonder
meer.
Laten we thans nog even het symbool van het Sint Lucasgild bespreken.
Het Evangelie van Lucas begint met het verhaal van den priester Zacharias, wien,
als hij het reukoffer zal bedienen, door een engel de geboorte wordt aangezegd van
een zoon, den lateren Johannes den Dooper. Naar het rund, het voornaamste offerdier
bij de Joden, zou het Lucassymbool gekozen zijn.
Vermoedelijk is de offerande van Zacharias slechts een vingerwijzing geweest.
Immers er zijn vier symbolen van Evangelisten. En deze zijn ontleend èn aan den
profeet Ezechièl èn aan de Openbaring van Johannes.
Volgens Ezechiël (I hoofdstuk) ziet de profeet God in menschengedaante als regent
en rechter van en over heel de wereld, gezeten in regenboogglanzen op een troon,
waaronder vier raderen, welke bewogen worden door wezens, elk met vier
aangezichten als van een mensch, een leeuw, een os en een arend.
En het vierde hoofdstuk der Openbaring van Johannes verhaalt van den troon,
waarop God is gezeten van aangezicht gelijk aan jaspis en sardius of kornalijn,
omstraald door een regenboog als van smaragd en omgeven door de 24 tronen der
ouderlingen, in het wit gekleed en goud gekroond. Voor den troon Gods staat het
Lam, d.i. Christus. En bij den troon van den EENEN zijn vier levende wezens:
het eerste wezen een leeuw gelijk,
het tweede gelijk een kalf,
het derde met eens menschen aangezicht en
het vierde als een vliegende arend.

Naar deze gegevens zijn de Evangelistensymbolen: voor Mattheus de engel of mensch,
voor Marcus de leeuw, voor Lucas het rund en voor Johannes de adelaar. Reeds
Irenaeus, de hiervoor genoemde Grieksche kerkvader uit de 2de eeuw, zegt hiervan,
dat de leeuw de koninklijke waardigheid van Christus verbeeldt; het kalf zijn
priesterlijk ambt; het
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AFB. 8. DÜNWEGE (OMSTR.
STOEDNER).

1520).

LUCAS-ALTAARSTUK, MUSEUM TE MÜNSTER.

(FOTO DR. F.
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AFB. 9. JAN GOSSAERT, GEZEGD MABUSE (1475-1541). LUCAS SCHILDERENDE MARIA EN HET KINDEKE,
NATIONAAL MUSEUM TE PRAAG. (FOTO DR. F. STOEDNER).
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AFB. 10. JAN GOSSAERT, GEZEGD MABUSE (1474-1541). MARIA EM HET KINDEKE IN EEN WOLK
NEDERDALEND EN IN BEELD GEBRACHT DOOR LUCAS, WIENS HAND BESTUURD WORDT DOOR EEN
ENGEL. KUNSTHISTORISCH MUSEUM TE WEENEN. (FOTO WOLFRUM).
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AFB.

13. APSIS MOZAÏEK IN DE KERK SANTA PRUDENZIANA TE HOME, 4DE EEUW. (FOTO SANSAINI).

AFB. 14. DE EVANGELIST LUCAS. KAROLINGISCH EVANGELARIUM
LORSCH. VATICAANSCHE BIBLIOTHEEK. (FOTO SANSAINI).

(9DE EEUW). EVANGELARIO DI
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AFB. 2. MENOLOGIUM GRAECORUM
SANSAINI).

(980).

LUCAS MINIATUUR. VATICAANSCHE BIBLIOTHEEK.
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wezen met menschengelaat zijn incarnatie, d.i. zijn mensch- of vleeschwording en
de arend de genade van den Heiligen Geest.
Jeremias de Decker (1610 tot 1666) veroorloofde zich deze dichterlijke vrijheid
in zijn:

Vier Evangelisten.
De schilders in 't gemeen, die malen of verzinnen
Een Engel bij Matthys of Serafijnschen man.
By Marcus eenen Leeuw, verhit op overwinnen.
By Lucas eenen Os, een Arend by Sint Jan.
En 't is niet vreemd gemaelt, 't is (dunckt my) wel verzonnen
Want Jesus, 't Opperhoofd der Serafynsche schaer,
Wierd als een Os geslacht, heeft als een Leeuw verwonnen
En voer ten hemel op gelyk een Adelaar.

Het rund, of naar het spraakgebruik hier te lande de os, werd het Lucassymbool. Het
oudste ons gebleven voorbeeld daarvan is te zien in de Apsismozaïek van de kerk
Santa Prudenziana te Rome. Het is een werk uit de 4de eeuw. (Afb. 13).
In het hemelsche Jeruzalem troont Christus te midden der Jongeren. Achter deze
is een met goudkleurige pannen gedekte galerij en daarboven verrijst het kruis. Ter
weerszijden zien we twee vrouwelijke gestalten met kransen in de hand. Het zijn de
H. Prudenziana en de H. Praxedis. Of het zou volgens een andere opvatting moeten
voorstellen de huldiging van Christus door Jodendom en heidendom. In de wolken
vertoonen zich als gevleugelde halffiguren een engel, een leeuw, een os en een
adelaar.
Deze dierensymboliek is zeker ook bevorderd door de groote plaats, die aan de
dieren in 't algemeen werd gegeven in den vóór- en vroeg-middeleeuwschen tijd. In
de letterkunde leidde dit tot de dierfabel en het dierenepos, o.m. tot onzen Vos
Reinaerde.
De Evangelistensymboliek treffen we in de vroege middeleeuwen en later geregeld
aan in miniaturen van handschriften, in mozaïeken, in beeldhouwwerken en op
altaarstukken.
Een Karolingisch kunstwerk is het Evangeliarium, dat in de bibliotheek van het
Vaticaan berust en waarvan de Lucas reproductie (Afb. 14) afkomstig is. Het antieke
voorbeeld is ook hier nog gevolgd, doch een zin voor de werkelijkheid is reeds
merkbaar in de innerlijke bewogenheid, die uit de figuur van Lucas met de wijd
geopende oogen en den vorschenden blik spreekt.
Vele Romaansche en vroeg-gothische kerken, o.m. die van Saint Trophime te
Arles en die van Chartres (beiden 12de eeuw), geven in het tympanon boven den
hoofdingang Christus in de mandorlo te zien en de
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Evangelisten daaromheen als engel, leeuw, rund en adelaar. Een mandorla is een
amandelvormig boogschild, dat vooral in de vroege middeleeuwen voorkomt en dat
ten onrechte weleens wordt genoemd een amandelvormige nimbus. Ten onrechte,
immers het hoofd van den daarin tronenden Christus is reeds omgeven door een
stralenkrans. Doch wat de mandorla bedoelt is meer, om Christus af te zonderen van
de hem omgevende figuren, daardoor zijn grootheid accentueerend.
Tijdens de Renaissance en later worden de symbolen der Evangelisten steeds
minder toegepast. Alleen aan den gevleugelden os als helmteeken boven het
wapenschild met de drie zilveren nagelkoppen op blauwen grond, ter aanduiding van
de drie zusterkunsten, bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, blijft een
schildersgenootschap in 't algemeen en een Sint Lucas-vereeniging in 't bijzonder
getrouw in zegel of vaandel, of om zich naar buiten kenbaar te maken bij feestelijke
gelegenheden.
AANTEEKENING. Een door mij zeer gewaardeerde opmerking, ontvangen van Dr.
G.J. Hoogewerff, Dir. v.h. Ned. Hist. Inst. te Rome, moge hier een plaats vinden.
Zie Juni-aflevering: afb. I en pag.390 regels 6-12 v.b.
De als plaat I afgebeelde ‘Madonna met Kind’ naar een foto van Sansaini stelt
niet een mozaïek voor, doch het paneel zelf, dat door den Evangelist Lucas zou zijn
geschilderd. De legende zegt, dat het op 5 Augustus 352 door Paus Liberius zou zijn
gevonden onder wonderdadig gevallen sneeuw. (Mirabiliae Romae).
Twee legenden zijn hier echter versmolten: de stichtingslegende van de kerk,
oudtijds ‘Santa Maria della Neve’, wijl de Madonna door een wonderdadigen
sneeuwval er de omtreklijnen van zou hebben aangegeven, en de oorsprong van het
schilderstuk.
In werkelijkheid gaat het om een Byzantijnsch paneel, dat men omstreeks 1200
mag dateeren. Verdere bijzonderheden zijn te vinden in: Giovanni Biasotti:
L'immagine della Madonna detta di S. Luca a S. Maria Maggiore á Roma, welk opstel
verscheen in het ‘Bolletino d'Arte’ van 1916, p.p. 231-236.
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Zomertuintje,
door Hélène Swarth.
De hooge hooischelf vroolijkt zonnig blond
Bij d'ernst der breede houtmijt somberbruin,
Voor 't grauwe schuurtje, in d'ouden boerschen tuin,
Waar zonnebloemen reiken, stoer en rond,
Naar 't koepeldak van de kastanjekruin
Haar gouden wielen, waar, al scharrlend rond,
Sneeuwwitte kippen woelen óm den grond,
Parmantig druk, het ijvrig kopje schuin.
In 't zwartgroen boomloof speelt de zomerwind
En streelt de gele sprieten van het hooi,
Gelijk een moeder glad voor Zondagstooi
't Weerbarstig haar kamt van haar blonde kind
En uit het donker wreed gespleten hout
Maakt los aroom gelijk een droom van 't woud.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede deel.
Eerste Hoofdstuk.
FRANS Lenooy kwam van zijn kantoor in de City. Hij had laat gesloten dien dag.
Telkens als hij zijn stoel achteruit schoof, en een beeld van den avond doemde vaag
en vluchtig voor hem op, dan wantrouwde hij zichzelf, en stutte zijn elleboog weer
op de schrijftafel. Had hij al het werk onder oogen gehad? het geschift en verdeeld?
want morgen, zijn trouwdag, kon hij niet komen, moest het personeel zonder hem
voort. - Een proef op hun intelligentie, dacht hij, terwijl hij dan eindelijk naar zijn
hoed greep.
Zoodra hij buiten kwam, had hij gezien: de grootste namiddag-drukte was
uitgeraasd. In de nauwe, ontkleurde straat waar hij zijn kantoor hield, - de gevels
waren verveloos, de ruiten vuil beslagen, zonder gordijnen - de meeste perceelen
hier werden voor opslagplaats gebruikt - hing een ijle stofwolk, die hem dadelijk een
prikkeling gaf in zijn keel. - De schoorsteen trekt niet, mompelde hij. De straat was
trechtervormig, mondde uit op een niet heel groot plein, waar echter het verkeer van
een bijna ononderbroken hevigheid was. Frans noemde dat plein ‘de vuurpot’, zijn
straat, waar dikwijls de wind alle stof en warme benzinedampen inzoog, ‘de
kachelpijp’. Hij hield van de vergelijking, omdat het geheele bestaan in die buurt en hij deed daar zelf aan mee - fel en laaiend was als een brand.
Het was zomer; de stofwolk werd parelmoerig in het doorvallende avondlicht.
Frans keek er een oogenblik naar, en zijn stap vertraagde. Een ontroering steeg in
hem, hij dacht aan Ruth, die morgen zijn vrouw zou worden, aan den vollen, zichzelf
voortstuwenden werkdag, dien hij nu afsloot, aan Londen ook, omdat hij ervan hield,
en vaag, daaronder door, aan zijn toekomstig leven van groot zakenman.
Hij liep nu op het plein, langzaam, zoodat velen hem, licht armrakend, voorbij
schoven; in het gewone tempo wilde hij niet mee. Zijn hoed was van soepel grijs
vilt; hij droeg een zwart colbert-costuum zonder overjas. Hij was achtentwintig jaar,
maar leek ouder, een man van midden dertig wel, met zijn breed-uitgegroeide
schouders, en zijn baardeloos gezicht. Aan dat gezicht was alles groot: een hoog,
gewelfd voorhoofd, afstaande neusvleugels en breede wangen, zware kaken met een
grooten, maar fijnen
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mond. Dikwijls maakte het den indruk van stoere hardheid, maar de smalle lijn van
de lippen was licht veranderlijk, weifelend soms, en het voorhoofd kon, juist in zijn
strakheid, broos lijken, als door veel denken gespannen, maar zonder stugheid, edel
en streng. De oogen waren in schaduw goud-bruin, in het licht vaak groen, en dan
nuchter, sterk blikkend. Kijk niet zoo, zei Ruth wel eens. Ze was een hoofd kleiner
dan hij, ging vaak voor hem staan, als ze hem dringend iets vragen moest. Dan waren
haar oogen wijd-open en donker, haar blond, kroezig haar stond als een aureool om
haar hoofd. Ze wist dit en glimlachte, haar trillend-weeken lach van
zelfverzonkenheid, maar daarop wist ze met zijn helle kijken geen raad. Hij moest
zich voorover buigen, de schaduw zoeken van haar mond, en haar, fluisterend, veel
beloven. Hij hield van haar, hij bukte naar haar glimlach, en zijn lippen weifelden,
hoe ze beloven zouden.
De drukte van de stad gonsde en dreunde aan hem voorbij, verhevigde zich in de
buurt van restaurants en theaters tot een mondain avondlijk verkeer.
Frans moest nog eten. Hij had Ruth gevraagd voor het laatst met hem naar het
nieuwe huis te gaan, dat klaar was en op hen wachtte, daarna ergens te soupeeren.
Maar ze schudde haar hoofd. - Neen, morgen voor het eerst; ik ga vroeg slapen, om
dan frisch te zijn.
- Mag ik ook niet meer komen, vanavond?
- Malle jongen, natuurlijk, je moet zelfs. Je mag me voor het eerst een nachtkus
komen geven, als ik in bed lig, want daarna is het toch de groote dag!
- Ja? mag ik van je moeder?
Ze knikte, een beetje bevangen, en den glans van haar oogen temperde ze wat.
Hij omvatte haar. - Ruth, hoe laat moet ik dan komen?
Ze voelde zijn warmen adem, maakte, alsof daarvan plotseling haar gezichtje
bloosde, een afwerende beweging. Luchtig zei ze: Dat doet er niet toe, we zullen wel
zien; - maar die toon had zijn verheven-feestelijke stemming niet verstoord.
Hij ging een restaurant binnen, bestelde een enkelen schotel. Het leek hem dat hij
dien avond een oogenblik bij haar wilde zijn; haar slapend vinden, en dan haar iets
toefluisteren, maar zonder klank of beweging van woorden; hij wist niet wat, en
daaraan dacht hij niet. Maar eerst zou hij alleen naar het nieuwe huis gaan; het stond
in een stille straat, wat achteraf, een onaanzienlijke buurt. Een oogenblik dacht hij:
Verzette Ruth zich nog eens voor het laatst? - wilde ze daarom niet mee? Zij had bij
het zoeken haar stem gegeven aan een ander huis, veel kleiner en duurder, maar veel
gezelliger, zei ze. Hij begreep dat niet. - Je moet in Londen geboren zijn, legde ze
hem uit, om de sfeer te voelen van de verschillende wijken.
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- Doordat ik dat niet voel, zei hij, is mijn oordeel zuiverder, en hij huurde het huis,
hoewel het in een ‘onmogelijke buurt’ stond, zooals Ruth en haar moeder tegen elkaar
zeiden (maar dat hoorde hij niet). Hij had weinig tijd gehad, het met haar in te richten.
's Avonds was ze dikwijls moe, na een dag van winkelen. Dan beschreef ze hem
liever wat ze gekocht en besteld had, dan het met hem in de nieuwe omgeving te
gaan zien, - en bleef wat loom zitten in de kamer, bij haar moeder. - Hij was in haar
nabijheid en genoot van haar. Soms verlangde hij wel naar een inniger gesprek, maar
dan was het ook, of er los van haar vele woorden iets ontstond, door een enkelen
blik, of alleen door het zich daar bevinden van haar bezield lichaam, een uitstraling
van haar naar hem. Hij mocht ook opstaan, en haar gezicht tusschen zijn handen
vatten, even; dan voelde hij een gloed, dien hij niet alleen uit zichzelf dacht te zijn.
Hij gaf haar zelden lieve naampjes, haar eigen naam hield alles voor hem in. - Ruth!
Dan keek ze naar hem op met haar kinderlijken glimlach. - Kom bij me zitten?
zei ze vragend. Maar haar diep weggedoken zijn in een grooten leunstoel liet geen
heel vertrouwelijk naast-elkander toe. Ze scheen dit niet te merken, en babbelde
voort. Hij voelde een onbewuste terughouding in haar, die hem stil ontroerde, en die
tegelijkertijd zijn liefde sterk maakte. Soms zag Ruth het bijna vocht-glanzige van
zijn oogen, en dan knikte ze hem eens toe, het leek hem: troostend en bemoedigend.
Een enkele maal dacht hij aan het huis van de familie van West, waar hij in zijn
Rotterdamschen tijd gewoond had. Hoeveel losser was daar het verband tusschen de
ouders en de kinderen! Het leek hem nu, dat Greet en Ina veel te veel vrijheid hadden,
en dat er in die vrijheid iets verderfelijks, bijna iets boosaardigs school. Natuurlijk,
Ruth was eenig kind, en had geen vader meer, terwijl twee zusters in het zelfde huis
een scherpte met zich bracht.... Hij herinnerde zich een avond, dat Ina de late komst
van Greet afwachtte, in zoo'n nerveuse spanning.... Ja, waarom ook weer? En hij had
haar weggestuurd toen Greet belde. - Als je gaat, zal ik opendoen, zei hij. Dat was
kort voor haar vlucht geweest.
Frans keek naar buiten door het groote spiegelraam van het restaurant. Er gingen
steeds menschen voorbij; vrouwen in lichte zomerkleeren. Vreemd, - hij was nu vier
jaar in Londen,- dat hij Ina nooit meer gezien had. Hij dacht zelden aan haar. Sinds
hij Ruth kende, had Ina voor hem - hoewel hij zich dit niet geheel bewust was - het
breidellooze, wilde, het warm-donker hartstochtelijke van een Zigeunerkind. Haar
beeld liet hem nooit zonder eenige ontroering, maar het was een bewogenheid die
hij dadelijk vereffenen wilde, en met een wenkbrauwfronsen bande hij een
onaangenaam, niet geheel te definieeren gevoel.
Frans stond op, en kwam weer buiten. Nu moest hij toch niet al te veel
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tijd meer verspillen. - Tien minuten later stond hij voor het huis, dat voortaan zijn
eigen huis zou zijn, met daarbinnen zijn vrouw. Hij sloot de deur open. Wat was het
stil, levenloos nog, ondanks de koperen borden op den witten gangmuur, den kapstok
met het kleed erachter. - Had hij dat vergulde spiegeltje uitgekozen? wat een leelijk
ding! Hm, een cadeau misschien. Die koperkleur op het wit stond koud.
Hij liep de suite binnen. Zoo, dit was het dus; een beetje donker al. Waarom Ruth
zooveel van zware gordijnen hield? Prachtige stof, ja; goed voor de hooge ramen
van een oud, voornaam huis. De kamers waren hier laag, en dat diep-paarse fluweel
hing bijna opgepropt voor de vensters, uit zuinigheid reikend niet tot den grond, maar
tot de vensterbank. Iets luchtigers, dacht hij vaag, terwijl hij naar het groote eiken
buffet keek, iets luchtigers zou beter zijn, misschien. Er stonden vruchtenbordjes op
uitgestald, een aaneengesloten, bonte rij; daarboven hingen gekleurde platen; hij wist
niet hoe Ruth daaraan kwam. - Alles was nu wel heelemaal op orde; mooi zoo. Hij
knikte een paar maal, maar zijn oogen bleven dof. Ze hadden zoo heel veel gezien,
misschien kon hij het daardoor niet meer beoordeelen, maar het leek of Ruth juist
het verkeerde had uitgekozen. Daar een plaat van een oud vrouwtje dat haar bijbel
las, en een pendant: dat zelfde vrouwtje aan haar spinnewiel. - Troosteloos, dacht
hij. Hij knipte het electrische licht aan. Was die lampekap groen? hm ja, groen; een
baan effen, en dan weer een baan met goudachtige kant erover heen. Gedistingeerd,
zou Ruth zeggen; hij vond het joden vrou wig-ordinair. En toen lachte hij, om die
woordkoppeling, en wilde het liefst ook meteen weer vergeten.
De slaapkamer ging hij niet binnen; hij besloot weg te gaan. Waarom had hij zich
ook zoo weinig met de inrichting bemoeid? Door zijn zaken; ja, bespottelijk, zaken....
Hij liep de deur uit. Op de stoep stond een bedelares, hief haar oud gezicht
prevelend naar hem op. - Een paar schoenen, alstublieft, van mevrouw, een paar oude
schoenen.
- Mijn vrouw is niet thuis, zei hij, en liet haar staan. - Het ging door zijn hoofd:
tamelijk bot-af, dit, den avond voor mijn huwelijk. Ruth zou me erom bewonderen,
het een besliste houding noemen. Het hinderde hem vaag. Later, dacht hij verder,
zou hij eens studie willen maken van dergelijke dingen: stelsellooze liefdadigheid,
openlijke bedelarij, later, als hij geen handelsman meer was. Want hij bad dat nu
aangevat om geld te verdienen, en het bevredigde hem ook, tot nog toe. Maar als hij
een kapitaal zou hebben overgelegd - hij wist niet, een paar ton misschien, - dan zou
hij willen ophouden, zich aan iets geven, zonder gedachte aan geld. Lid van de Raad
worden, bijvoorbeeld - of reizen, en zich ontwikkelen. Een eigen huis laten bouwen
ook, en dat zelf inrichten; maar nog liever
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sociaal werk doen. - Over al deze dingen had hij met Ruth nog nooit gesproken.
Vluchtig haalde hij zijn schouders op; ze zou het dan later wel zien. Haar financieële
positie zou hij verzekeren, natuurlijk, voor hij.... Ja ook dat was een lievelings-idee
van hem. In den handel te blijven, maar van een bepaalden dag afaan zijn verdiensten
ten algemeenen nutte te geven. Zijn liefdadigheid, in alle stilte.... Hij glimlachte.
Toch, overwoog hij, moest hij er eens met Ruth over praten, nu misschien nog, voor
ze heelemaal zijn vrouw was. Ze zou er natuurlijk niets tegen hebben, schatten had
hij haar niet beloofd, alleen trouw, en tot op zekere hoogte een onbekommerd bestaan.
En zulke maatschappelijke dingen kwamen geleidelijk; het zou geen plotselinge
gebeurtenis zijn in zijn leven. Maar, dit besefte hij wel, al zou het nooit gebeuren,
het was op het oogenblik in hem een ideaal, en daarom zou hij het Ruth willen zeggen.
Ze moest hem er niet om prijzen, of verheerlijken; was hij daar misschien bang voor?
Neen, maar.... of ze wel luisteren zou?
Zijn gezicht stond vreemd bewogen. - Ik houd zooveel van haar, dacht hij,
ontzaggelijk veel. Maar zij, och, ze is zoo jong, ze moet het nog leeren, een ander
mensch lief te hebben. Ze komt pas uit haar moeders handen; ze wil wel, ze zal ook
wel.... ze is zoo gaaf en kuisch.
Hij liep nu vlug, en zijn lippen bewogen. Haar zien, en daarna haar in zijn huis
hebben, voor altijd. - Ruth!
Hij wenkte een langs-rijdende auto, sprong erin; de wind suisde langs zijn verhit
gezicht. Als de zomerwind kwam ze hem soms voor, zoo zacht en liefelijk, - en iets dat bewoog, en zich toch niet warm had geleefd. Daartegenover stond hij als een
smachtende, hijgend, fel.
De auto gonsde over de warme, beoliede asphalt-straat. Frans veegde hard over
zijn voorhoofd.
Mevrouw Parier ontving hem buigend en met een bij zonderen glimlach, waar
echter haar woorden onmiddellijk doorheen staken. Ze was klein en had een scherpe
kin, donker-omwalde, grauw-bruine oogen, en nog bijna zwart haar. Ze beurde haar
handen op, en legde die op zijn schouders, dwong hem, zijn hoofd te buigen, zoodat
ze zijn wang kon kussen. Haar lippen waren hard en droog.
- Bruidegom, beste jongen, we wachten zoo op je. Er blijven aldoor dingen te
doen, maar hoe zouden we nu nog.... Kom binnen. De bruidsbouquet is al gekomen,
vind je dat niet vroeg? Ruth kan hem haast niet in het water laten staan.
- Wat doet ze er dan mee? zei hij, en vergat die woorden dadelijk.
- Hem in haar hand houden, en kijken, voor den spiegel...
Ze liepen de kamer in; Ruth kwam hem tegemoet. Op dat oogenblik deed ze weinig
denken aan een bruid, eer aan een kind, dat midden in haar spel was weggeroepen.
Ze droeg een dunne, witte jurk, die gekreukeld
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was, witte kousen, en lage, zwarte lakschoentjes. Op haar borst staken twee volle,
donker-roode rozen. Haar wangen waren overbloosd, en haar oogen schitterden. Ze
liet zich kussen, haakte dan luchtig haar arm door den zijnen.
- Wees lief, zei ze, en maak geen aanmerking op mijn kleeren; ik was moe van
het winkelen, en toen heb ik een oude jurk aangetrokken, die me gemakkelijk zit.
Moeder zou willen brommen, als het niet de laatste avond was.
Hij keek naar haar met een stralenden glimlach. - Weet je waar je op lijkt? Op een
dorpsmeisje, dat zich mooi heeft gemaakt voor een feest. Een dansavond in de herberg,
en daarna, in 't halve duister, en stoeipartij, en wie heeft toen je jurk gekreukeld? Hij hief dreigend zijn vinger op.
Ze sloeg haar armen om zijn hals; hun lippen raakten elkaar. Maar bijna meteen
liet ze hem weer los.
- Ruth, zei mevrouw Parler, zacht afkeurend.
Hij pakte haar om haar middel. - Kom hier, dans met mij, het is de laatste avond.
Ze lachte. - Alsof we morgen moeten sterven.
Hij trok haar rond. Toe dan! Een, twee, drie! Plotseling zong hij, in zijn eigen taal:
Een twee drie, de jood in de pot, fijn gestampt en de deksel erop. Maar dat ging tegen
de maat in, zoodat het botste.
Ruth rukte zich los. - Gekke vent, zei ze, als je. Hollandsch praat, vind ik je bijna....
- Nou?
- Neen, niets. Wat beteekenen die woorden?
- O, die zijn niet te vertalen. - Hij ging zitten. Mevrouw Parler handwerkte
aandachtig en keek niet op. Hij zag de scherpe, oude lijnen van haar gezicht. Het
ging door hem heen, dat zij ook eens aan den vooravond geweest was van haar
huwelijk, maar hij kon op dat oogenblik niets van de warmte van het leven in haar
terug vinden.
Ruth was achter hem komen staan, en liet haar handen over zijn schouders hangen.
Hij greep ze. - Ik moet haar iets zeggen, dacht hij; - o ja, die dingen, waarover ik liep
te denken. - Maar dat kon nu toch niet. Ze waren eigenlijk nooit alleen. - Nu vertelde
hij maar van de bedelvrouw, die op de stoep had gestaan. - Als ze morgenavond weer
komt, kindje, krijgt ze d a n een paar schoenen? omdat mijn vrouw thuis is?
Ze lachte en stak een voet vooruit. Deze misschien? maar ik heb een kleine maat.
- Deze zijn wel mooi, maar als je iets geeft, moet het niet het minste zijn wat je
hebt.
- Neen, zei ze aarzelend. Ze wist niet of hij in ernst was.
- Morgen, morgen is mijn vrouw thuis. - Hij drukte haar handen.
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- Zeg Frans?
- Ja?
- Wanneer gaan we dan eens op reis?
- Als ik hout moet koopen aan de Zaan, dan mag je misschien een keertje mee.
- Je plaagt. Is het dan zoo gek, om op reis te willen?
Mevrouw Parler keek op. - Begin daar nou niet wéér over, Ruth.
Even zag hij het gezicht van de moeder. Het zou van leer kunnen zijn, dacht hij,
de oogen als groote vochtvlekken erin. - Hij had Ruth losgelaten, en ze deed een paar
stappen achteruit. Onwillekeurig stond hij ook op. Er was een sterke drang in hem,
weg te loopen, zonder mevrouw Parler te groeten, haar eenmaal geheel over het
hoofd te zien. - En dan, met groote stappen, zonder omkijken... Maar h a a r hijgend
stemmetje zou hij hooren; ze kwam hem opzij. Frans! - Of toch niet, of n i e t ? Het
beeld ging voort, buiten zijn twijfel om. In een ruk nam hij haar arm. Natuurlijk ben
je daar, ja, dat heb ik wel geweten; kom mee.... Haar arm was zacht, en haar gezichtje
bloosde. Droeg ze een witte, gekreukelde jurk? Ze leek een meisje uit een dorp,
argeloos en zuiver.
Het beeld was plotseling weg. Mevrouw Parler vroeg of hij nog iets wilde drinken,
of dat hij hen nu maar alleen liet? morgen was het vroeg dag.
- Ja, ik ga weg, zei hij. Hij herinnerde zich Ruth's gefluisterde belofte, maar hij
wilde dat niet, i n d i t h u i s ; haar kamer binnen komen, als ze in bed lag, een gunst
van haar moeder, voor den laatsten avond. Hij schamplachte inwendig.
- Ga je heusch al? vroeg Ruth.
Nu keek hij in haar opgeheven gezicht, zooals hij zoo vaak had gedaan.
- Houd je van me? vroeg hij plotseling.
- Ja, natuurlijk. Het antwoord kwam prompt.
En hij geloofde haar. - Ze was hem achterop gekomen, een beetje hijgend, en haar
oogen schitterden. Uit zichzelf was ze gekomen, weg van haar moeder. Het deed er
niet toe, waarheen ze nu gingen, ergens zou wel een huis zijn. Hij zou haar altijd
beschermen. Sommige mannen praatten over een dwaasheid doen om een vrouw, dat zou hij nooit kunnen. Haar beschermen voor haar eigen dwaasheden, want ze
was een kind. Hij sloeg zijn armen om haar heen.
- Kleintje, zei hij zacht, tot morgen.
Toen hij weer op straat liep, waren er heftige stemmen in hem. Mocht hij zijn vrouw
blootstellen aan de nuchtere hardheid die hem soms bezielde door het bijzijn van
haar moeder? - Haast gelijktijdig dacht hij: trouw nooit met de dochter van een
leerelap, - en hij stampvoette, stilstaand. - Neen, zei hij verbeten, zoo niet. - Toen
veranderden zijn gedachten, als
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spelenderwijs, kwamen vlot en luchtig. Morgen niet naar kantoor, een heel ongewone
dag. Alles was klaar, lang geleden voorbereid, zelfs kwam er morgen in zijn nieuwe
huis een dienstmeisje. - En de vrouw, die nam een meid, ja, ja van fiedeldiedel
hopsasa! Er draaiden wel Hollandsche liedjes in zijn hoofd rond!
Dezen avond zou hij zijn eigen taal willen spreken. Gek, om zoo ver weg te zijn
van.... van vroeger. Hij voelde het meestal niet. Het Engelsch was een beste taal voor
zaken, kort, en toch buigzaam, maar soms wilde je iets anders. Bepaalde dingen dacht
hij altijd in het Nederlandsch, bijvoorbeeld.... neen, nu wist hij niets, - dat gaf een
armelijk gevoel.
Morgen ging hij zijn bruid halen, uit de klauwen van haar moeder. - Stil! Ieder
huwelijk was een ontvoering, ieder g o e d huwelijk.
Er stonden plotseling tranen in zijn oogen. Ruth, dacht hij, wordt dan mijn
waarachtige vrouw, - mijn vriend, en.... en meer, ik verlang zooveel, het is of ik het
vaak niet heb d u r v e n voelen.
In zijn jaszakken balde hij krampachtig zijn vuisten, zijn gezicht was bleek van
bewogenheid. Een vrouw, in 't langs gaan, spiedde nieuwsgierig, maar dat merkte
hij niet. Hij dacht aan een nieuw leven.

Tweede hoofdstuk.
Ruth lag wakker in den prillen morgen. Ze hoorde een paar musschen sjilpen en
bezig fladderen achter het gesloten raam. In het huis was geen enkel gerucht. - Het
zou stellig vandaag zijn, dacht ze, en ze besloot niet op te staan. Zou ze Frans wekken?
- Maar pijn had ze nog niet, - en het was vroeg, - en na twee bevallingen wist ze, wat
haar van anderen te wachten stond. Haar mondhoeken trokken omlaag. Je kon de
zuster roepen, maar die liet je links liggen, zoolang het kind nog niet geboren was,
zat dan ergens in je huis, je wist niet waar. Een dokter kwam op het uiterste oogenblik;
Frans praatte over kalm blijven, en vooral geen onredelijke dingen zeggen, en moeder,
die maakte haar zenuwachtig. - Dit was je positie van rijke, getrouwde vrouw, die
anderen je benijdden. Maar in haar oogen kwam een bijna sluwe lach; - nou ja, dacht
ze, er is toch nog veel. Ze zou moeder zijn van drie kinderen, later van nog meer,
misschien. Het waren h a a r kinderen in de eerste plaats, dat voelde Frans heel goed,
- Flor, de oudste, mocht dan op hem lijken, - trouwens, zij zag het niet.... een kind
van vier jaar. Haar kinderen, ze wist zelf niet, waarom dat zoo'n gevoel van macht
gaf, juist tegenover hem, met zijn zaken, en zijn geld, en zijn.... zijn geveinsde
onafhankelijkheid van haar. Hij was dol op kinderen, en zij gaf ze hem, wellicht
vandaag de derde. O, ze zou de moeder van een groot geslacht willen zijn. Was dat
vreemd? konden andere vrouwen het niet begrijpen?
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Frans, naast haar, bewoog; ze hoorde hem zuchten; nu greep hij naar zijn horloge.
- Hoe laat is het? vroeg ze.
- Half zeven; was je al wakker?
- O ja, al lang.
- Is er iets?
- Neen. En toch zou het wel vandaag kunnen zijn; mijn hoofd is zoo vreemd helder.
- Maar je hebt dus niets noodig? dan slaap ik nog een uurtje.
- Jij kunt het doen.
- Jij niet?
- Neen.
Hij legde zijn hoofd weer neer. - Och toe, Frans, doe de gordijnen voor me open,
ik heb zoo het land aan die halve duisternis.
Zonder iets te zeggen stond hij op, schoof de overgordijnen weg van de ramen.
Het licht was plotseling jong en glanzend om hen heen.
- Heb je een drukken dag vandaag? vroeg ze nog.
Hij haalde zijn schouders op. - Och ja, dat zal wel. Wou je, dat ik met je bleef
praten?
- Den heelen dag? Ze lachte een beetje.
Hij antwoordde niet meer, sloot zijn oogen.
Maar wat later, toen hij naar kantoor zou gaan, vroeg ze hem liever eerst de
verpleegster te waarschuwen. - En blijf dan thuis, Frans, tot ze er is, wil je?
- Natuurlijk.
- En Frans, zet niet zoo'n gezicht, ik moet om je lachen.
- Wat voor gezicht?
- Alsof de heele wereld op jouw schouders drukt.
- Ja, terwijl j i j een kind krijgt; gek, hè?
De verpleegster, die hij opbelde, vroeg of ze onmiddellijk komen moest?
- Ja, zei hij, misschien niet voor mijn vrouw, maar voor mij, ik wil naar mijn werk.
Hij ontbeet met de kinderen en hun juffrouw. Flor was stilletjes verrukt dat ze hem
nog zag. - Pappie, zei ze, anders is er alleen uw vuile bordje.
Hij beloofde haar, dat ze straks op zijn knie mocht rijden, en ze vroeg haastig:
Herbert ook? - Herbert was het broertje van twee jaar. Dus kwamen ze tegelijk, en
vaders sterke armen omvatte hen beiden.
- Een liedje zingen, zei Flor, en klapte haar handjes tegen zijn groote gezicht. De
jongen schaterde daarom.
- Liedjes ken ik niet, zei hij, - maar toen begon hij ineens met een zware stem:
Twee kindertjes bij elkaar, een zusje en een broertje, ik wou dat ik er meer van had,
van al dat lieve goedje!
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Flor zette groote oogen op van verbazing en pret. Ze had al veel vreemde woorden
uit vaders mond gehoord, maar deze nog nooit, dacht ze. Zij en Herbert waren
gezonde, sterke kinderen, die veel van stoeien hielden. Ze vuurden nu hun vader om
het zeerst aan, Herbert meest met ongearticuleerde klanken en een wiegen van zijn
lijfje, Flor met handgeklap, en veel streefende gebaartjes.
De juffrouw stond er wat terughoudend bij; ten eerste hield ze niet van ‘zulke
drukke spelletjes’, en dan had ze zelf haar talent met kinderen wel eens willen toonen.
Dus begon ze al eens zacht te vermanen, maar er was niemand die daarop lette.
Plotseling zette Frans de kinderen van zich af, en liep naar de telefoon. Hij belde
zijn kantoor op. - Ja, Lenooy; was iedereen present? - I k heb het vijf minuten over
negenen, mijnheer; hm, dus de boekhouder nog niet. Veel post? zoo, erg veel; drukke
dag vandaag. Ja, hij kwam zoo gauw mogelijk; menschen die hem kwamen spreken
vasthouden, - ja; goedenmorgen.
Toen ging hij naar Ruth. - Hoe voel je je? Die verpleegster zal wel dadelijk hier
zijn.
- Ik ben best, zei ze.
- Waarom sta je dan niet op?
- Als ik liggen blijf, komt het kind misschien vandaag, en ik wil het vandaag
hebben.
- Ach, zoo. - Hij probeerde zijn zenuwachtigheid te bedwingen.
Er werd gebeld. Als ze dat is, zei hij, dan ga ik meteen, ik hoor het dan wel.
- Wat?
Hij haalde zijn schouders op, maar liep naar het bed, en boog zich over haar heen.
- Eigenzinnig vrouwtje. - Ze draaide hem haar wang toe, dien hij kuste. - Ik zal het
je altijd nahouden, als het kind pas over veertien dagen komt.
- Het komt vandaag. Wedden?
- Ik hoop het, zei hij. Overigens wed ik om alles wat je wilt.
Ze keek hem aan. - O, daar moet ik nog eens over denken. Je bent royaal, zeg.
Wat zou je nog k u n n e n wenschen, dacht hij, maar hij zei niets. - Toen hij de
kamerdeur open deed, kwam de verpleegster binnen; hij groette vluchtig en liep
voorbij, meende nog een lach te hooren van Ruth.
Op zijn kantoor heerschte een verwarde stemming; de boekhouder, die vijf minuten
te laat was gekomen, zat met een schuldig gezicht achter zijn lessenaar en keek niet
op; de loopjongen monkellachte nog om zijn eigen grapjes met den jongsten bediende,
en de secretaresse wachtte ostentatief op haar patroon, en liet haar beenen bungelen.
Men gaf hem
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de boodschap, dat Rotterdam had opgebeld, en dat er een bezoeker was geweest, die
terug zou komen. - Hij ging zitten en las zijn brieven door, zooveel mogelijk op ieder
dadelijk een antwoord dicteerend. Onderwijl werd een nieuwe postbestelling binnen
gebracht. - We moeten een uur inhalen, zei hij zijn secretaresse. Het meisje
antwoordde: U bent gelukkig niet ziek, maar dat hoorde hij nauwelijks. Een firma
aan de Zaan telefoneerde; financieel eenigszins in ongeriefelijkheden, pracht-partij
hout te koop, zeer voordeelig, maar contant, geld zien, - buitengewoon aanbod. Hij
wilde antwoorden: Ik kom over, maar bedacht zich nog, zei niet te weten wanneer
hij komen kon, vandaag of morgen. De ander drong aan. Waarom besliste hij niet
ineens? de firma was immers uiterst betrouwbaar.
- Zeker, zei hij, maar ik vertrouw niemand.
Er kwamen bezoekers. Een gewichtige klant, die zei dat hij geen oogenblik te
verliezen had, moest wachten omdat mijnheer Lenooy zijn vrouw opbelde, en niet
dadelijk gehoor kreeg.
- Hallo! waarom moet ik hier zoo lang staan?
Hij hoorde de stem van nurse: We wisten niet dat u het was, mijnheer.
- Neen, neen. Hoe is het met mijn vrouw? Laat de verpleegster komen.
- Die is er al, mijnheer.
- Hier, aan de telefoon, uilskuiken.
De verpleegster kwam; ze praatte langzaam en heel correct.
- Ja, wat denkt u?
- Mevrouw is best.
- Zoo, dus? en nog geen kind.
- Ik denk, dat we nog wat geduld moeten hebben.
- Juist; eenige dagen?
- Hoogstwaarschijnlijk, ja. Maar mevrouw zelf zegt....
- Dat weet ik, ja, daarvoor bel ik niet op.
Hij hoorde een zachten lach. - En we hebben gewed.... Bruusk legde hij den hoorn
terug.
Om één uur liet hij wat sandwiches koopen, verorberde die al werkende. Hij had
zijn secretaresse gevraagd, haar lunchtijd eraan te geven, merkte niets van haar
dwepende blikken naar hem. Terwijl hij haar dien middag stond te dicteeren, nam
hij plotseling weer de telefoon en belde zijn huis op.
- Alles nog hetzelfde? In godsnaam. (Dit sloeg op de onmogelijkheid, om in
Holland hout te gaan zien). Achter zich hoorde hij een snik. Toen hij zich snel had
omgedraaid, zag hij het meisje met de handen voor de oogen.
- Juffrouw Liver!
Ze perste nog een paar tranen.
- Wat beteekent dit? bent u ziek?
Een hoofdschudden, en een verlegen naar hem opblikken uit groote vochtoogen.
Daarbij deed ze een paar stappen naar hem toe.
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Tot nog toe had Frans dit meisje knap gevonden, op dat oogenblik vond hij haar
leelijk. Ze begon: Het is u w zenuwachtigheid, die mij ook zoo maakt. Haar lippen
bewogen trillend, zoodat haar woorden onvast klonken. - Ik k a n het niet langer
aanzien, dat u zich afmartelt, ik houd zooveel van u.
Hij wist van verachting niet wat hij zeggen moest. God, dacht hij vaag, nu dit. Maar Tony Liver waagde een glimlach. Hij zou haar hebben kunnen slaan. - Ellendige
vrouwen, zei hij ruw; begrijp toch dat ik hier aan mijn werk ben. Als zooiets nog
éénmaal voorkomt, heeft u ontslag; en nou voortmaken. Hij draaide zich af; ze keken
beiden even verschrikt, maar zagen het niet van elkaar. Haastig, met snauwenden
nadruk, dicteerde hij verder.
Om zes uur was hij plotseling op straat, en liet zich bijna overrijden door een
taxi-chauffeur, die op hem loerde omdat hij zoo jachtig deed. - Hij sprong naar binnen.
- Ben ik zenuwachtig? dacht hij, toen hij in de voortglijdende auto zat; niet om Ruth;
misschien om dien koop in Holland; ik wil niet dat dat zaakje me ontgaat, maar ik
koop geen kat in den zak. Of was het toch om het kind, dat geboren moest worden?
een nieuwe verantwoordelijkheid, een nieuwe band met het leven? - Hij hield niet
bij voorbaat van zijn derde kind, kon er niet met verteedering aan denken. Flor had
hij lief, en Herbert? nog nauwelijks; hij kon aan dien naam niet wennen. Dat Flor op
hem leek, zag hij niet; ze was voor hem een heel nieuw, eigen wezen. Ja, van Flor
hield hij. - Vader, zei ze, toen ze hoorde dat ze een broertje of zusje krijgen zou, gaan
we het dan samen koopen? u en ik? ik weet de winkels nog niet zoo goed.
- Een kindje kan je niet koopen, en ze antwoordde peinzend: Dat dacht ik eigenlijk
al. Toen had hij haar verteld, hoe het groeien moest bij de moeder, en ze luisterde
begrijpend. O, Ruth moest dit niet hooren, dan praatte ze over de ziel van het kind,
alsof ze daar alles van wist. Eens zei ze: Ik heb pas op mijn achttiende jaar geweten....
Maar hij liet haar niet uitpraten.
- Dat lieg je.
Ze keek hem lachend-verbaasd aan. - Zoo, houd jij meer van vroegrijpe meisjes?
- Jij hebt alles geweten, alles, herhaalde hij. Wat hij daar precies mee bedoelde,
wist hij zelf niet. - Geweten op een leelijke manier, en voor anderen verborgen
gehouden? allereerst voor haar moeder?
De auto hield stil voor zijn deur. Haar moeder, dacht hij, als die er maar niet was.
- Hij ging binnen; geen geur van lysol, geen angstige stilte ook; in de keuken werd
een pan geschuurd; het dienstmeisje zong.
Hij liep naar Ruth. - Wel, vrouwtje?
Ze lachte even, en hij vond haar gezicht vreemd opgezet. - Je belang-
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stelling in onze weddenschap is ongelooflijk, maar ik win het: de eerste weeën zijn
begonnen.
- Nou, mevrouw, zei de verpleegster.
- O, u heeft ze niet gevoeld, hè?
- Ik heb zooveel bevallingen meegemaakt, zei de ander strak.
Ze zullen er nog over gaan kibbelen, dacht hij. - Hij ging op zijn eigen bed zitten,
naast dat van Ruth. De zuster liep de kamer uit.
- Ze heeft tact, zei Ruth, met een glimlach. Hij wist niet: Was dat spot?
- Drink jij nog thee? hoe laat eten we?
- Gewoonlijk om half acht. Je bent onmatig vroeg.
- Hoe laat is het dan? Het was hem of hij niets meer wist.
- Half zeven. Ze hield hem een schaal met gebakjes voor. - Honger? neem wat.
Hij schudde zijn hoofd. - Dank je. Zeg, komt die zuster beneden eten?
- Ja, dat denk ik wel.
- O, dan ga ik maar, vind je goed?
- Natuurlijk. - Maar ze vroeg niet waarheen.
Hij bukte zich over haar, keek in haar donkere oogen, die sterk glansden.
- Dag, zei hij. Het klonk aarzelend.
- Dag. En toen plotseling: Weet jij al hoe het kind moet heeten?
Hij was een beetje pijnlijk verbaasd. - Neen, daar heb je immers nooit over willen
praten?
- Maar ik weet het: Frans. - Ze had den naam zooveel mogelijk op zijn Hollandsch
gezegd.
Hij voelde zijn mond vreemd vertrekken. - Maar als het een meisje is?
- Dat zal het niet zijn. Ben je nu gerust?
Hij antwoordde niet, stond nog op haar neer te kijken.
Ze prevelde: Frans. - Tot voor kort had ik niet gehoord hoe 'n grappige naam het
is. - Ga jij nu maar, je hebt toch geen geduld voor deze dingen, of geen tijd.
Hij draaide zich om, bedacht, naar de deur loopend, dat hij haar nog iets liefs had
moeten zeggen, maar wist niet wat. En bovendien, zijn, hm, eederheid, die had ze
altijd geweerd, van zich af geschoven.
Toen hij zijn hoed van den kapstok nam, hoorde hij Flor huilen. Meteen werd de
deur van de huiskamer geopend, en ze kwam naar hem toe. Haar schrille stemmetje
leek door haar tranen heen te breken. - Pappie, ik hoorde u, en nurse zei: Dat kan
niet.
Hij tilde haar op. - Zoo, en toen ging je kijken, en toen was ik het heusch. Ze lachte
een beetje, een laatste snik kwam mee los. Zullen we wat spelen? zei ze. Haar kleine
warme handjes pakten zijn hoofd. Nu voelden ze den adem van elkaars gezicht.
- Je mag met me mee, fluisterde hij; wil je dat wel? mee uit!
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Ze legde stil haar wangetje tegen zijn mond. - Ja, zei ze terug, met een hijgenden
uithaal.
Hij glimlachte, om het bedwongene van haar blijdschap. - Laat nurse je dan
aankleeden.
- Echt de straat op?
- Ja, echt.
Even later liepen ze hand aan hand voort. Flors gezichtje stond nu ernstig; hij zag
het, vroeg haar niets.
- Altijd huilt Herbert, als ik wegga, zei ze dan.
- Ja, Herbert is nog zoo klein.
- Maar nurse zegt, dat hij groot is.
Ze zwegen een oogenblik. Waar moet ik met het kind gaan eten? dacht hij. Een
willekeurig restaurant in de City? Dat leek hem te druk voor haar, verbijsterend van
menschen. Maar dan? Hij was lid van twee clubs. Op de een kwam hij soms 's avonds,
omdat hij er mannen van-zaken sprak, maar hij had er nooit gedineerd. In de ander
- dorst hij heimelijk niet te komen. Hij had zich daar als lid laten voorhangen, omdat
Ruth het wilde. - Ik zou lachen, zei ze, als ze je niet namen. - Hij vermoedde toen
al, dat ze eerzucht had te verbergen.
- En als ze het wel doen?
Ze trok even met haar schouders. - O, dan niets.
Nu, zich dit herinnerend, dacht hij: slagen beteekent niets voor een vrouw, alleen
een mislukking moet verwerkt worden.
- Pappie, waar gaan we heen? vroeg Flor.
In haar stemmetje klonk lichte verbazing. Ze had iets van den avond gevoeld, en
vaders hoofd leek zoo ver van haar af, en ze keek een groote straat in, waar ze
misschien één keer eerder geweest was.
Ze stonden op een kruispunt. De rustige straat, waaruit ze gekomen waren, werd
onderbroken door een breeden verkeersweg, waar trams en autobussen schokkend
rammelden en luidden. De huizen waren hier zoo dof en grauw, dat het was alsof ze
niets meer zagen van wat aan hen voorbij ging, alleen daar nog stonden, moe en
doodsch. - Een oogenblik voelde Frans zich, alsof hij weer een kind werd, alsof hij
uit zijn dorp was gekomen, en nu plotseling hier rondliep, verbijsterd en vol verzet.
Hij boog zich over naar Flor.
- We zullen, begon hij, - we zullen.... Ze waren samen hulpeloos. Dan nam hij het
kind op zijn arm; het leek hem zwaar. En toen, gelukkig, zag hij een huurauto. Hij
gaf den chauffeur het adres van zijn club, sprak barscher dan gewoonlijk. Maar,
instappende, tegen Flor zoo anders ineens: Zie zoo, meiske, nu gaan we rijden.
Ze zuchtte: de vage angst uit haar oogen verdween onder zijn sterken, vaderlijken
blik. Hij liet zijn arm nog even om haar smalle schoudertjes.
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Dus ik zal met haar binnen komen, dacht hij, mijn kleine dochter. Ik laat me de
eetzaal wijzen; misschien vindt de kok het nog te vroeg voor een diner, en misschien
zitten andere kerels er in avondtoilet. Maar ik ben Lenooy, weet je, en ik wil een
rustig hoekje hebben, en dat iemand zich bekommert om mij, wil ik nauwelijks
merken.
- Pappie, komt vandaag het nieuwe kindje?
- Misschien wel.
- Ik wou het zien; als we thuis komen, dan?
- We moeten eerst eten.
- O, zei ze vaag, en boog haar hoofdje naar zijn arm.
In gedachten stond hij tegenover den portier van de club, die hem zei: mijnheer,
het is niet de gewoonte, dat de leden een-ne- een huisgenoot meebrengen. En hij
antwoordde: Zoo, ik ben niet van plan er een gewoonte van te maken.
De auto flitste voort.
Ze zaten in een hoek van de groote eetzaal, naast elkaar op een roodpluchen bank. Wat vind je nou erg lekker voor toespijs?
- Taart, zei ze prompt, taart is heerlijk, - en het lekkerste om te drinken vind ik
suikerwater.
Weer trof het hem, dat haar blijde opgewondenheid binnen bepaalde grenzen bleef.
Ze lachte of sprak niet te luid, maar haar groote kinderoogen straalden.
- Zijn we prettig uit, vrouwtje?
Ze knikte hem toe. - Ja Pappie. Ik zie iets wat jij niet ziet.
- Wat dan?
- Een wieltje, in den muur, dat laten ze draaien, - om ik dat grappig zal vinden. Ze
hief haar hoofd op, haar kleine witte tandjes parelden even in haar lach.
- O ja. - Hij gaf den kellner instructies.
- Is het vandaag de verjaardag van het kindje?
- Neen, zei hij, misschien de geboortedag.
- O. Ik wil naar huis om het te zien.
- En je taart dan?
Nu trachtte ze hem naar zich toe te trekken, en hij boog gewillig zijn hoofd.
Ze fluisterde dringend: Hoor eens, kan ik niet een stuk voor Herbert bewaren?
- Neen, dat gaat niet goed, maar als het kindje geboren is, krijgen we allemaal
taart.
- O. En misschien omdat haar mondje nog zoo heel dicht bij zijn wang was, kuste
ze hem.
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- Lieveling. - Hij dacht: Het moet maar weer een meisje zijn, Ruth's zonen vertrouw
ik niet zoo recht. - Hij zag het slap-ontevreden gezichtje van Herbert.
Flor at met kleine hapjes, en hij leunde achterover. Een club waar niets op te zeggen
viel, een behoorlijke eetzaal, niet al te pompeus, imponeerend wel door de hooge
zoldering, het groot aantal lampen. Flor gedroeg zich als een klein vrouwtje; maar
ze zou wel moe zijn. - Vreemd, zoo'n dag; hij had naar Holland gemoeten. Als Ruth
wat voortmaakte, kon hij wellicht morgen gaan. En die Miss Liver, - beroerd schepsel.
Nou ja, hij kon die kuren door de vingers zien, voor éénmaal. Wat ze eigenlijk gewild
zou hebben? Enfin, dat raakte hem niet. Hij zou nog even naar de post willen gaan
kijken, maar het kind.... Hardop zei hij: Eet jij maar kalm door, vrouwtje, vader wacht
wel.
- Hij wist niet, dat hij al besloten had naar zijn kantoor te gaan, toen hij den
chauffeur het adres gaf. Flor leek nog niet in slaap te zullen vallen. Ze verwonderde
zich wel over het vreemde huis, en wat een vies straatje, zei ze - maar toen gingen
ze haastig binnen.
- Zoo, mompelde hij, een volle brievenbus, dus blijkbaar geen bediende, die de
boel gesorteerd heeft. Of ben ik zoo vroeg? Hij keek op zijn horloge; het was half
negen. Hm, een oogenblik moest hij werken. - Vader, zei Flor, ik vind dit wel een
aardig gangetje.
- Kom mee, kleine meid.
In zijn kamer gekomen, zette hij haar in een grooten, leeren fauteuil.
- Blijf daar maar zitten, ik ben bij je. Hij draaide zijn bureaulamp aan, deed het
middelste licht uit. Ze is gelukkig nooit bang, dacht hij nog. Toen begon hij de post
door te zien. De eerste tien minuten babbelde ze nog wat, en hij gaf korte, luk-rake
antwoorden, - dan werd ze stil. Er waren geen bijzonder dringende zaken, maar juist
bij afwezigheid van het bijzondere, kon hij het gewone werk zijn volle aandacht
geven. Zijn kracht school - behalve in zijn groote vakkennis - in een taaie
onvermoeidheid, en een ernstig behandelen ook van aanvankelijk kleine orders. Hij
hield er niet van, plotseling een grooten slag te slaan. Het kwam wel vrij veel voor,
en hij vergistte zich zelden, maar in een snelle, ongedachte winst lag voor zijn gevoel
iets vernederends. Ik speel niet in de loterij, en loer op de honderd-duizend, dacht
hij, ik werk, en wil verdienen, veel verdienen, maar niet zonder moeite, en door mijn
eigen kracht.
Hij verdiepte zich nu in zijn brieven, eischte van zichzelf dat hij na eenmaal lezen
den inhoud wist en onthield. Hij had een sterk geheugen, ook voor cijfers. - Na
eenigen tijd, - een half uur, volgens zijn schatting, hoorde hij Flors rustige ademhaling.
Hij stond op, legde voorzichtig het haardkleed over haar heen, de avond was niet
warm. Wat heeft zoo'n kind een mooie wimpers, dacht hij, en wat is het ver weg in
zijn slaap. - Even
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nog stond hij naar haar te kijken, maar toen, een antwoord prevelend op een van de
brieven, keerde hij terug naar zijn schrijftafel.
...... Met een schok bedacht hij, dat hij Ruth vergeten had. Hoe lang? Vijf kwartier,
ongeveer, maar ook in de club had hij niet opgebeld. En, hier binnen komend, vond
hij de post ongesorteerd, dat had hem meteen doen aanpakken. Dus nu.... Hij keek
om zich heen. Het kind sliep zoo rustig; moest hij het wekken? Ja, zacht haar op zijn
schoot nemen. Hij deed het.
- Flor, word eens wakker! Zijn stem leek hem grof en onwelluidend. Ze verroerde
zich niet, en hij begon haar heen en weer te rollen in zijn armen.
- Flor! meisje! Nu rekte ze zich, en wreef met stijve knuistjes in haar oogen.
- Kom, we moeten naar huis, en naar bed.
Ze keek hem aan, vroeg niets.
Nu moet ik opbellen, dacht hij, maar hij ging met haar zitten, zijn stoel van het
bureau weggeschoven. Zoo viel het scherpe licht niet op haar.
Haar kopje was heel donker in de schaduw van de groene lampekap. Hij wilde
haar dicht tegen zijn borst drukken, maar toch ook van dezen kleinen afstand blijven
bezien. Neen, hij zou haar niet deren, zelfs niet even met zijn lippen haar raken. Ze
sliep niet, en toch hing ze zoo stil in zijn armen.
- Wat is er, meiske? Weet je nog hoe we samen zijn uitgeweest? was het niet
heerlijk?
- Ze sloeg haar oogen naar hem op. - Gaan we nu nooit meer naar huis? vroeg ze
zacht.
- Ja zeker, dadelijk; je moet eerst goed wakker worden. Dan rijden we weer in een
auto, en dan zijn we er gauw.
- Is het al nacht?
- Ja, zei hij, als was het een bekentenis. Hij wist: Ik had haar niet zoo ver mogen
meenemen; en nu nog, nog aarzel ik. Is het kind geboren? Het is of ik het liever niet
wil weten. - Hij dacht aan de Ruth van vóór hun huwelijk; had hij haar toen altijd
verkeerd gezien? Ze leek afhankelijk, en heel naïf, een klein, kwetsbaar meisje, dat
niets begreep van zijn liefde voor haar. Dat was zoo haar houding geweest om hem
te lokken, en vast te houden.
Een beetje bruusk stond hij op. - Zoo, nu gaan we. Dit licht doe ik uit, schrik maar
niet; - en hier is de buitendeur.
Flor liep gedwee aan zijn hand.
- Bent u daar? met Flor? O, wat ben ik ongerust over dat kind!
- Welk kind? vroeg hij haastig.
Daarop gaf nurse geen antwoord. - Het is half elf, weet u dat? en u bleef maar
weg, bleef maar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

45
- Ja, wat dacht u, dat ik haar aan een voddejood zou verkoopen? Ze heeft liggen
slapen op mijn kantoor, nu kan ze naar bed. En-ne, mijn vrouw? boven?
- Ik weet van niets; de dokter is er.
- Al lang?
- Den heelen avond.
Haar gepikeerden toon hoorde hij niet meer. - Zoo, vlug dan maar. - Hij maakte
een beweging van hen beiden weg te schuiven.
Een oogenblik, - nurse was gegaan met Flor - bleef hij alleen in de kamer, stond
besluiteloos. Toen ging de deur open en de verpleegster kwam binnen.
- Alles goed, zei ze, een zoon, - en ze stak haar hand uit.
Hij drukte die werktuigelijk. - En mijn vrouw?
Ze knikte, glimlachend. - Heel best, heel gelukkig. Ik moest u van haar zeggen,
dat de dag nog niet om is.
Hij liep haar plotseling voorbij, maar ze volgde hem naar de kraamkamer.
(Wordt vervolgd).
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De zanger
door Theun de Vries.
Hij spant de harp en luistert in den wind,
bezint zich en noemt sprakelooze namen.
Van alle zijden stroomen naar hem samen
de donkere koralen die men vindt
in aardsch gerucht en hemelsch koor. En hij
herkent hun drift en luisterende steeds
weet hij hun woest en duister spel bezworen
met een geheim dat hem bleef toebehoor en,
sinds tijd en doem de oude goden sloeg Schreeuwend van opstand jaagt de zwarte nacht
langs zijn gelaat; de branding wervelt duizelend
rondom de kimlooze aarde - Maar hij hoort
achter der elementen overmoed
al 't naderen van een aeolisch zingen,
dartel en zacht; en uit het stormbekoord
heelal der werelden rijst onvermoed
een lied van heldre briezen, suizelend,
en zwelt tot vaste stem onder den wind De nacht waait vol muziek. Hij luistert, zint,
en spant de harp en vindt het eerst accoord.
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De tocht
door Theun de Vries.
Uw leven heeft een donkren onderstroom.
Achter mijn dagen roept een onaardsch lied.
Sinds zij elkaar ontmoetten, steeg een droom
onaardsch en donker, en verliet ons niet.
Zij worden op deze eenzaam schoone reis
zingend en zeker door elkaar gedragen.
Wanneer de stemmen breken van de wijs,
die mij geleidt, sterven zij machtloos neer;
maar aan Uw sterke hartslag wordt hun trage
sluimring herwekt, en jong en duizelsnel
vinden zij hun vervoerde maatzang weer.
Dan vult hunne muziek Uw donkerheid
met diepe, sidderende en schuwe vlagen
van melodie, tot gij mijn echo zijt
en met mij van éen ademtocht gedragen.
Zoo leven wind en water beurtelings
van elkaars kracht en stoute teugelloosheid,
stortende naar éen verte, blindelings
en zonder vrees, dat zich hun stroomtocht scheidt:
Nacht; regen; zonlicht, vonkelend of blind Eeuwig is 't water - eeuwig is de wind.
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In vrijheid gevangen,
door Annie Salomons
TOEN de rijtuigen met de neergelaten gordijntjes voor het gesloten huis hadden stil
gehouden, waren de zoons, Karel en Henri, er het eerst uitgesprongen, om hun vader,
wiens onzekere voet bijna van de treeplank gleed, voorzichtig te ondersteunen, en
Liesbeth, die met de drie zwagers in het tweede rijtuig had gezeten, zag hem nog
juist tastend en met gebogen knieën het hooge bordes op stolperen. Voor het eerst
vond ze hem heel oud, en haar hart kromp samen, toen in de gang zijn drie getrouwde
dochters hem tegemoet kwamen en hij zoo vasthoudend opgewekt deed: ‘We hebben
het met het weer bizonder getroffen.... Nee, waarom zou ik moe zijn? we hebben
immers aldoor gezeten’.
Hoe aandoenlijk, een oude man, die zelf al dicht bij den dood moest zijn, en die
zich glimlachend hield, alsof hij de nadering niet merkte, om zoo den gevreesde als
het ware te verschalken.... Hoe roerend, zoo'n strijd, die al van te voren was beslist....
De oude tantetjes, tante Jenny en tante Clara, die snuffelend en met roode oogen
in de woonkamer zaten, zoenden hem in zijn witten baard en prevelden iets van ‘een
zware gang’; de twee schoondochters, wat onwennig tusschen de
familie-bewogenheid, zorgden voor bouillon en hielpen Liesbeth bij het afleggen
van haar hoed en mantel. Iedereen had het natuurlijk gevonden, dat z i j met de broers
en zwagers was meegegaan naar het kerkhof: een vrouw met een zelfstandige positie....
Maar zij had met een beetje bitterheid gedacht: ‘De anderen konden hun mannen
sturen, uit hun naam; maar als zij niet zelf ging, zou er ook geen stukje van haar er
bij zijn, om Moeder op haar laatste tocht te geleiden....’
De stemming aan de lunch was gedrukt gebleven; het was, alsof iedereen bang
was zijn stem te verheffen en de oude man, die wel anders wilde, werd telkens door
het gesnuffel van de tantes, als het ware tot de orde geroepen. Maar toen de oude
menschen naar boven gegaan waren om te rusten en de jongere generatie naar de
voorkamer trok, scheen ze den weemoed bij de ontredderde koffiedisch te hebben
achtergelaten. Het late herfstlicht scheen fleurig op de verschoten trijpen stoelen; ze
schoven met hun zessen om de ronde tafel, vier zusters en twee broers, terwijl de
aangetrouwden zich wat achteraf hielden en ze konden niet aan de sensatie ontkomen,
dat er dezen dag iets feestelijks en gezelligs was. Hoe lang was het niet geleden, dat
ze zoo au grand complet waren geweest! En hoe weldadig bond het familiegevoel,
juist op dagen als deze, waarop zelfs het eigen gezin scheen terug te wijken en de
herinneringen aan het ouderlijk
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huis, aan alles, wat met hun moeder en hun gemeenschappelijke jeugd samenhing,
hun hart boordevol maakten. Alsof de anderen, de later erbij gekomenen, het voelden,
zoo traden ze vandaag telkens achteruit; en het waren ook nu, rond de tafel, waar ze
vroeger hun schoolwerk hadden gemaakt, alle gezichten van één snit, met de levendige
donkere oogen, waarin de moeder voortleefde; met dezelfde lichte stemmen en
dezelfde zachtmoedige hartelijkheid.
‘Voor Willem en Jet is het eigenlijk nog erger dan voor ons,’ zei Annette ernstig,
als wilde ze haar eigen voldoening over de réunie onderdrukken door aan iets treurigs
te denken. ‘Wij hebben tenminste elkaar, maar als je het zoo ver weg ineens hoort,
door een telegram; - je weet niets vooruit van ziekte; je weet niet, dat het eigenlijk
een bevrijding was; - en je hebt daar geen enkel dagelijksch ding, dat het verdriet tot
iets werkelijks voor je kan maken.... Je leven gaat gewoon door; je kon best doen,
alsof het niet waar was.’
Ze staarde voor zich uit en haar tintelende oogen verdoften; juist Willem, het
jongste broertje, dat ze als een moeder had gewasschen en verzorgd, toen hij nog
klein was, en dien ze in haar eerste kind telkens met verteedering had teruggedroomd,
- juist hem had ze in deze zware dagen zoo graag bijgestaan. Ook omdat moeder op
haar ziekbed over hem 't meeste had getobd; zoover weg in de binnenlanden, getrouwd
met een Indische vrouw; och, misschien was ze heel goed, maar toen ze met verlof
over waren geweest, had eigenlijk niemand contact met haar kunnen krijgen. Lief
maar ondoorgrondelijk, met een altijd vleiende stem en lenig als een jonge kat.... Of
was het alleen oppervlakkigheid geweest, dat ze nooit op een questie inging en bij
niets haar aandacht scheen te kunnen bepalen? In elk geval: geen kameraad, geen
steun voor Wim; en wie had hij daar in de wildernis anders om mee te praten....
Ik zal hem vanavond nog schrijven om hem precies te vertellen, hoe het gegaan
is, besloot ze met een zucht. Het naaiwerk voor haar vijftal moest dan in vredesnaam
nog maar eens een dag wachten. Nu Moeder er niet meer was, kwam de zorg voor
de broers en zusters op haar. En het voelde heel wonderlijk oud, dat er nu niemand
meer was, bij wie zij raad kon halen; dat zij nu juist de toevlucht voor de anderen
worden moest, al die anderen, die zelf al volwassen waren.
Maar terwijl ze de kring rondkeek, voelde ze zich rustig worden en ze kon zelfs
even glimlachen om haar eigen zwaarwichtigheid. Zagen deze gezichten, ondanks
de sporen van tranen, er uit, alsof ze weerloos stonden in het leven? De broers, rustige,
tevreden familievaders; de twee getrouwde zusters met hun opengebloeide
moederlijkheid, en Liesbeth, de eenige, die ongetrouwd gebleven was, over wie
Moeder zich vroeger wel zorgen had gemaakt en die nu misschien nog wel het sterkst
stond van hen allen
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in haar mooie onafhankelijkheid. Als er een was, die zich uit eigen kracht een vol
leven had gemaakt, was zij het; aan de meisjesburgerschool een geliefde leerares,
bestuurslid van de Vereeniging Nederland-Engeland; lid van de bioscoopcommissie
en leidster van een cursus aan het Volkshuis....
‘Ik heb het Van Delden naar zijn kantoor getelegrafeerd,’ zei Henri zorgelijk, ‘en
ik hoop nu maar, dat hij het Jetje voorzichtig meedeelt. Ze verwacht dat kindje al de
volgende maand, en als ze er te erg van schrikte....’
Zijn hand speelde nerveus met de balletjes aan het ouderwetsche tafelkleed, vroeger mochten ze die nooit in elkaar draaien, - en zijn oogen staarden zoo fel, als
wilden ze het tweelingzusje naar zich toe trekken, dat drie jaar geleden met een
vreemden man, dien hij nooit had kunnen waardeeren, naar Japan was gegaan. Alsof
er een stuk van zijn eigen lichaam was afgetrokken,.... Wie wist iets van den mystieken
band, die een tweeling samen hield, zoodat het een physieke pijn was, wanneer ze
van elkaar werden gescheiden.... ‘Henri’ en ‘Henriëtje’ had hun moeder hen genoemd,
alsof ze slechts variëteiten van één begrip vormden. Tot hun vijf en twintigste jaar
hadden ze altijd alles gezamenlijk gehad; ondanks al zijn vriendjes bleef zij zijn beste
kameraad; als zij hem aankomen zag, liet ze haar vriendinnen in den steek. En nu ieder in een aparte wereld; ieder met uiteenloopende belangen, waaraan toch geen
brieven verhelpen konden....
Bijna beschaamd keek hij naar het fijne, blonde gezicht van zijn vrouw, met de
doorschijnende tint en de klare, koele oogen. Het was niet, dat hij niet genoeg van
haar hield, dacht hij met een zucht; maar het bleef een strijd met het anders geaarde,
met ander bloed en andere zenuwen; het werd nooit een uitrusten aan het hart met
denzelfden klop, - Henri en Henriëtje, even oud; even donker; even levendig.
‘Zouden ze slapen?’ vroeg Jenny met gedempte stem, terwijl ze met haar oogen
naar boven wees. ‘Vader moet doodmoe zijn geweest, na al die emoties.’
‘Ik geloof niet, dat Vader zich veel van de dingen meer aantrekt,’ zei Karel, de
oudste broer, die tot nu toe had gezwegen, ‘onderweg naar het kerkhof, zat hij telkens
achter het gordijntje te gluren, om van de omgeving te genieten. Als Henri en ik er
niet bij geweest waren, geloof ik zeker, dat hij het zou hebben opgehaald, om beter
te zien.... Voor hem zelf is 't gelukkig, dat 't verdriet zoo langs 'm heen gaat. Als hij
maar op tijd zijn krantje, zijn sigaar, zijn kopje thee en zijn wandelingetje heeft, is
hij tevreden. Niet meer dan vegeteeren eigenlijk....’
Wonderlijk, dacht Liesbeth getroffen. Zou het hart altijd het eerst sterven? Of
alleen het hart, dat voluit had geleefd en gevoeld; dat moe was van geluk en
droefheid.... Maar een hart, dat geen doel vond, sléét niet....
‘Me dunkt, dat het het beste zou zijn,’ zei Claartje, die al met den trein van vijf
uur naar het Noorden terug wilde en daarom de vreugde
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van het samenzijn niet zoo ongerept kon genieten als de anderen; - haar kleine jongen
van twee jaar had wat koortsig geleken, toen ze gisteren wegging; ze wilde er in geen
geval nog een nacht aanknoop en; - ‘me dunkt, dat het het beste zou zijn, als we het
heele huishoudentje hier zoo gauw mogelijk opbraken en voor Vader een goed
onderdak zochten, waar hij in alle opzichten goed verzorgd wordt. Ik dacht misschien
met tante Jenny en tante Clara samen....’
‘Als ze wat flinker waren geweest,’ zei Karel met autoriteit, ‘zou ik dat zeker ook
de beste oplossing hebben gevonden. Het is tenslotte altijd het natuurlijkst generatie
bij generatie te houden en de jongeren hun eigen leven te laten leiden. Maar ik vind
de tantes wel erg hulpbehoevend en sufferig.... En om vader, die nog zóó flink is,
dan met hun als eenig gezelschap....’
‘Heb jullie wel gemerkt,....’ zei Liesbeth opeens heftig en haar stem leek schraal
en te scherp naast de vredige volheid der anderen, ‘dat ze aan tafel er geen enkele
keer in geslaagd zijn een gesprek met elkaar te voeren; dat altijd weer een van ons
moest ingrijpen om de bedoeling van de een aan de ander te verklaren. Ik gelóóf niet,
dat oude menschen het best bij elkaar worden opgeborgen. Hun geest heeft zijn
soepelheid verloren; ze uiten zich moeilijk en daarom hebben ze juist een jongere
noodig, die zich kan plooien en die begrijpt, wat ze niet meer uitspreken....’
Ze voelde de oogen van Jenny even vorschend op haar gericht en wendde haar
smalle wang; Jenny had jarenlang met haar gezondheid gesukkeld, - de eene rustkuur
na de andere; - en in de vele leege dagen in haar ligstoel had ze méér gelezen en
gedacht dan in hun familie gewoonte was, of dan Liesbeth wenschelijk vond. De
eerste keer, dat Jenny haar nadrukkelijk voor de heele paaschvacantie te logeeren
had gevraagd, ontdekte ze dadelijk ‘De moderne vrouw en haar tekort,’ op de
boekentafel. Het verband tusschen beide feiten schrijnde haar en ze had de ‘goede
bedoeling’ uit den grond van haar hart gehaat. Ze móesten niet aan haar raken, en
meeningen hebben over haar innerlijk leven. Haar kwetsbaarheid deed haar altijd op
haar hoede zijn en dit maakte haar eenzamer tusschen haar hartelijke, welmeenende
broers en zusters, dan noodig was. Hierom ook had ze zich fanatiek aan haar
kinderlijken, egoïsten vader gehecht, die zich niet om haar zielsconflicten
bekommerde; en die er op zijn zorgelooze manier trotsch op was, dat onder zijn
dochters beide ‘soorten’ waren vertegenwoordigd: de goede huisvrouwen, de
liefdevolle moeders, zooals zijn eigen vrouw haar leven lang was geweest; en de
moderne, de zelfstandige vrouw, die zich zelf een ruim bestaan wist te verschaffen....
Nu hij alleen gebleven was, hoorde hij meer dan ooit bij háár en daarom irriteerde
het haar, dat de anderen het niet even vanzelfsprekend vonden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

52
als zij, dat ze nu haar kamers in de buurt van haar school moest opzeggen en weer
het ouderlijk huis betrekken zou, waar de voortreffelijke Marie nu ook nog het bestier
zou krijgen over linnen- en provisiekast, en waar haar vader, in de vertrouwde
omgeving, met haar tot gezelschap in de lange avonden, waarschijnlijk het minst van
de verandering zou merken.
‘Bovendien geloof ik,’ ging ze zakelijk door, ‘dat je oude menschen zoo min
mogelijk moet verplaatsen. De tantes hebben nooit geklaagd over dat “Tehuis voor
Dames”, en dit is nu eenmaal de omgeving, waar Vader zich 't grootste deel van zijn
leven gelukkig heeft gevoeld’.
Ze zweeg en keek even, verwachtend, rond, of nu niet iemand zou zeggen: ‘Ja,
als jij bij hem kon komen, zou dat de ideale oplossing zijn’.
Maar in plaats daarvan begon Jenny, weer met die stem vol begrijpende zachtheid,
die ze zoozeer vreesde: ‘We weten allemaal, Liesbeth, dat je op het oogenblik, onder
den verschen indruk van Moeders sterven, bereid zoudt zijn je jeugd aan Vader op
te offeren. Maar het zou niet goed zijn en je moet het niet doen. Ieder mensch moet
zijn eigen leven maken en als jij hier alleen met Vader woonde, zou je het zijne leven
en niet het jouwe.’
Liesbeth's gezicht verstrakte; het woord ‘jeugd’ had haar geraakt. Als je zeven en
dertig was en jarenlang boven je kracht hadt gewerkt! Hoe irreëel was het, niet de
waarheid te willen zien, deze waarheid, dat ze wel nog lang kon leven misschien,
maar dat haar bloei onherroepelijk voorbij was....
Met een onstuimig verlangen dacht ze plotseling terug aan haar Moeder en dier
zuiveren, nuchteren kijk op de dingen. De goede vrouw was zelf jong getrouwd, en
eerst had ze zich ook geroepen gevoeld te trachten haar hoogmoedige, recalcitrante
dochtertje te bekeeren, en haar op ‘de eenige bestemming van de vrouw’ te wijzen.
Maar zoodra ze gezien had, hoe de andere levenswijze haar kind ook veranderd en
als het ware verdord had, staakte ze die lessen onmiddellijk.... Liesbeth herinnerde
zich een lang geleden familiefeest, toen Moeder eerst het bezoek op de nieuwe
portretjes van haar verschillende soorten kleinkinderen had vergast, met trots in de
oude oogen; vervolgens waren de ‘blijde verwachtingen’ besproken, en, na al die
verhalen over natuurlijken bloei, had ze zich opeens tot Liesbeth gewend: ‘Laat jij
die zilveren tasch eens zien, die je van je leerlingen van de hoogste klas hebt
gekregen’.
Moeder, stipt eerlijk, die nooit het eene kind wou bevoorrechten boven het andere;
die wist, dat haar bevredigingen langs een anderen weg zouden moeten loopen, dan
die van het gezin en die nu een zilveren tasch stelde naast een baby.... Nooit had ze
zóó zeker geweten, dat háár tijd voorbij was.
‘Wil jullie Vader dan bij vreemden laten gaan?’ zei ze strak. ‘Want dat bezwaar
tegen de samenvoeging van jeugd en ouderdom geldt voor ons allemaal.... Al zijn
Nette en jij nu een paar jaar ouder dan ik....’
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‘Neen, dat is heel iets anders,’ viel Annette dadelijk in, ‘als vader bij ons kwam,
werd hij een deel van ons gezin.... Hij zou ons hartelijk welkom zijn, maar Herman
en de kinderen zouden er wel voor zorgen, dat het nooit een sfeer van oude menschen
in ons huis werd. Terwijl, als jij bij hem introk, z i j n gewoonten den doorslag zouden
geven.’
‘Ik denk, dat dat ook beter en prettiger voor hem zou zijn,’ zei Liesbeth stroef;
maar ze dacht bezeerd: hoe sterk is een gezin, hoe sterk en gezond, als het een ouden
man als het ware kan absorbeer en.
‘Natuurlijk kan vader ook bij ons,’ zei Jenny zacht, maar in haar moeë stem lag
iets onzekers. Als zij weer zou moeten liggen en de oude man veel verzorging noodig
had.... Haar eigen gezin kwam toch al zoo dikwijls bij haar te kort....
‘Als 't killer klimaat bij ons in 't noorden geen bezwaar is,’ zei Claartje; ‘Kleine
Otto is dol op zijn grootvader.’
Henri keek nadenkend naar zijn blanke, blonde vrouw: tenslotte zou zij er de
meeste last van hebben. Haar systematische natuur haatte storing in haar geregelde
gewoonten; zelfs met drie kleine kinderen liep hun leven als een horloge.
‘Als ons grut hem niet te druk is,’ zei hij toen.
‘En mijn vijf wildebrassen dan?’ vroeg Annette lachend. ‘Dat doet Vader weer
aan onze jeugd denken.’
Karel voelde de oogen van zijn jong vrouwtje en zweeg. Hij wist, dat haar
onstuimige, in beslag nemende, eischende genegenheid heel dezen dag leed, omdat
ze hem als deel van zijn familie haar voelde ontglippen. Zij, die van haar jeugd af
alleen had gestaan en zich om niemand ter wereld bekommerde dan om hem, streed
om het alleen-bezit met fanatieke felheid. Haar te dwingen een derde in huis te nemen,
een derde, wiens grootste fout was, dat het zijn vader was, - hij voelde, dat het haar
diep rampzalig zou maken.
Liesbeth had de blikken gevolgd en een bittere glimlach groefde haar mond: hoe
grif hadden de zusjes, zonder verlof vragend overleg, hun huizen opengesteld; hoe
schoorvoetend zochten de broers de meening van hun vrouwen. Heerschzucht, dacht
ze, was dát het, wat de vrouwen in het huwelijk dreef, een ontveinsde, verborgen
heerschzucht, die één wezen wilde hebben om haar wil aan op te leggen, om aan wel
te doen, om ‘voor zijn eigen bestwil’ allerlei aan te verbieden.... Had de vrouw,
voordat de emancipatie haar van het rechte spoor bracht, altijd wel geweten, dat ze
in het groote leven nooit een rol van beteekenis kon spelen; en daarom zich gehouden
aan het huiselijke bestaan, waar ze haar méérdere kon bedoen en betittelen en tot
haar eigen niveau naar beneden trekken Heerschzucht. En toch scheen het op het
oogenblik haarzelf, of ze met niets dan deemoed deze redding van haar verwordende
leven aanvaard zou hebben....
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Ze voelde, hoe de eenigszins weeke blik van Otto Hellenbach, de man van Clara, op
haar rustte en wóóg; en zich vermannend zei ze nog eens kort: ‘Ik kan jullie alleen
de verzekering geven, dat ik het niet als een offer voel, àls vader met me zou willen
samen wonen. Maar als er zooveel huizen voor hem open staan, laat hij dan zelf
kiezen. 't Is toch eigenlijk geen man om zoo maar over te beschikken....’
Ze zweeg; en de angst, dat hij haar zou ontgaan, dat hij de voorkeur zou geven
aan het fleurige huishouden van Annette of aan het weelderiger, verfijnder milieu
van Clara, deed haar de handen samenknijpen. Waarom was ze eens, lang geleden,
in een roes van onafhankelijkheid, het huis uit getrokken om op zich-zelf-te-wonen
en op-zich-zelf te leven? Anders had ze hier nu haar vaste plaats gehad, die ze nooit
zou hebben prijs gegeven!
Waarom begreep niemand, dat zij het meeste recht op hem had? Waarom gáven
ze hem niet aan haar, omdat zij niets anders had? Als ze haar plan zelf mocht
voordragen, wist ze wel, op welke manier ze het ook voor hem het begeerlijkst kon
doen lijken. Als ze er maar de nadruk op legde, dat er dan niets veranderd hoefde te
worden; dat alles bij het oude kon blijven, dan zou zijn gemakzuchtige natuur vanzelf
haar zijde kiezen, ook al trok zijn hart naar de joligheid van de kleinkinderen. Maar
als Annette de questie anders stelde! En Jenny met haar wijsheid uit de boekjes, die
altijd meende voor háár te moeten opkomen en er ook nu weer om haar bestwil tegen
was.... Alsof het niet het grootste stuk van de smaad van haar ‘juffrouw’-schap zou
wegnemen, als ze weer een man in huis had, een ‘heer des huizes’; als er weer de
prikkelende geur van tabaksrook in de gangen hing, en de gesprekken aan tafel weer
van een zorgelooze lichtheid zouden zijn; misschien weleens wat knorrig, maar nooit
ethisch of diepzinnig of geëxalteerd. De rustige, nuchterder vastheid van den
mannelijken geest, die ze in haar meisjesjaren zoo hoogmoedig had miskend en
waarnaar ze, onder al haar nobele altruïstische preoccupaties door, tegenwoordig
zoo hunkeren kon.
Omdat een vrouw met haar enger begrensde persoonlijkheid, met haar zwakker
weerstandsvermogen ook, meestal de keus had tusschen geestelijk leven en de
geneuchten van het oogenblik; omdat zij inderdaad studie zelden met uitgaan, of
sociaal werk met belangstelling voor mooie kleeren kon combineeren, had ze die
voor háár sexe noodzakelijke beperking ook aan den veel breederen en sterkeren
aanleg van den man willen opdringen. Een man, die zich smakelijk in verschillende
wijnmerken kon verdiepen, die middagen lang aan sport kon ‘verdoen’, meende ze
alleen daarom al tot de kategorie der ‘onbewusten’ te moeten verwijzen. En te laat
had ze gemerkt, dat de beste en de meest intellectueele mannen juist in het volle
leven staan; dat de uren, die ze overdag aan hun sterke lichamen wijdden, in de nacht,
bij ononderbroken studie, aan hun sterke geesten ten goede kwamen.
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O, waarom hadden de vrouwen, die haar tot zelfstandigheid hadden opgevoed, haar
niet in de eerste plaats gewaarschuwd, dat de eigenwijsheid de gevaarlijkste was van
alle vrouwelijke ondeugden, en de onderschatting van den mannelijken geest, door
hem naar den magerder vrouwelijken aanleg te meten, de vergissing, die haar de
bitterste ellende kon brengen? Waarom was haar opleiding juist in de andere richting
gegaan, de richting der zelfverzekerdheid, zoodat niets goed scheen, wat niet op háár
geleek. Verblinding, die haar den enkelen man, die ondanks haar hinderlijke
eigengereidheid, toch zijn hart aan haar voeten had gelegd, deed minachten om de
ontreddering, die zijn verliefdheid tijdelijk bij hem te weeg bracht; verblinding, die
haar een verhandeling over vegetarisme of over de leer van de Stoa belangrijker deed
achten dan de trek van haar eigen bloed....
‘Ja, dat is eigenlijk het beste,’ zei Karel met een zucht: ‘laat vader zelf kiezen.’
Hij wist, dat hij dan geen gevaar liep: zijn huwelijk met een twintig jaar jongere
vrouw had zijn familie indertijd een onberaden stap gevonden, en ofschoon ze te
inschikkelijk waren om ooit fel partij te kiezen, populair was Mieke toch nooit bij
hun geworden, ook al, omdat ze altijd trachtte hem van dien verknochten kring af te
trekken om hem heelemaal voor zich alleen te hebben. Daarom zou vader zeker nooit,
als hij de mogelijkheid had om bij Annette of bij Clara in te trekken..
Hij stond op om met Otto Hellenbach te gaan praten en onmiddellijk voegde Mieke
zich bij hen; hij voelde haar kleine hand onder zijn arm en glimlachte. Tenslotte was
zij toch zijn toekomst, en alles wat vandaag trachtte een scheiding te stellen tusschen
hem en haar was het verleden, een lief en goed verleden, maar waarvan hij niets meer
te verwachten had.
‘Weten jullie, hoe lang vader nog huur heeft aan dit huis?’ vroeg Annette, terwijl
ze in een zakboekje bladerde.
‘Van 't jaar loopt het af. Je herinnert je toch nog wel, hoe Moeder zich ongerust
maakte bij de gedachte alleen, dat de huisbaas er dan zelf in zou willen trekken?’
Liesbeth zei het met eerlijke verbazing in haar stem, omdat haar oudste zuster, die
nooit in hartelijkheid was te kort geschoten, een dergelijke ‘levenskwestie’ in het
ouderlijk huis had kunnen vergeten. Alsof ze er toch niet echt meer in meeleefden,
als ze eenmaal hun eigen milieu hadden gemaakt! Hoe kon je anders ook de haast
verklaren, waarmee ze nu al de omgeving, waar ze hun jeugd hadden doorgebracht,
wilden sloopen. Terwijl haar hart, waarvoor de toekomst alleen verlies kon
beteekenen, - de dood van haar vader, de dood van de oude tantes ook, - aan elk
brokje van het verleden bleef hangen en er niets van wilde loslaten.
‘We moèten den trein van 5.20 halen,’ zei Clara, met een vraag naar het horloge
van haar man. ‘Ik heb Juf wel gezegd, dat ze moest telegra-
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feeren, als Ottotje vandaag nog koortsig was, maar dat doet zoo'n menschje niet
gauw. En ik heb geen rust....’
‘Ik geloof, dat ik boven al iets gehoord heb,’ stelde Jenny gerust; ‘dan zal Vader
zeker dadelijk.... O, daar komt hij al de trap af; of is het één van de tantes?’
‘Nee natuurlijk niet; 't is Vaders stap,’ zei Liesbeth zonder aarzeling, en Henri
prevelde, dat, wat hem betrof, die oude juffers nog wel een beetje boven konden
blijven. ‘Als je spijkers met koppen wou slaan, moest je je aan den man houden en
niet die twee sentimenteele, oude vrijsters aan het woord laten....’
Liesbeth's mond trok; natuurlijk had Henri gelijk. Wàt er ook door mannen in hun
onverstand, in hun meedoogenloosheid, of kwetsender nog: met zachte deernis over
de oude vrijster, de ouder wordende juffrouw mocht zijn beweerd, ze geloofde, dat
die het verschijnsel toch nooit in zijn volledige verwording hadden gepeild. Zij kon
het weten, zij, de vrije vrouw, die in schijn een succes was geworden, maar die
zichzelf moest bekennen, dat het op een mislukking uitgeloopen was, een hopeloos
uitwas van de beschaafde samenleving. Als iemand haar verdwaasde droomen, haar
zinnelooze fantasieën had vermoed, die haar dagenlang vervolgden, als een man haar
had aangezien, zooals Otto nu; een man, die haar onverschillig was; dien ze zelf niet
kende en die haar toch voor tijden in de war kon brengen, door een diepen blik, op
het achterbalcon van een tram; door het aanraken van haar arm alleen.... Als iemand
den poel van haar troebele onrust ooit had gepeild....
‘Daar is hij,’ zei Annette en ze opende de deur met een breeden glimlach, die haar
meer dan ooit op haar moeder deed gelijken.
Het oude heertje, tenger in de lange zwarte jas, die hij maar weer had aangetrokken,
goed uitgerust en met kleurtjes van het slapen op zijn magere wangen, trad de kamer
in, opgewekt als een kind, dat, na zijn dutje, al het vroegere leed vergeten is en het
leven opnieuw begint. Méér dan het gemis van zijn vrouw scheen hem de dankbare
gedachte te vervullen, dat hij het voorrecht had zoo buitengewoon goed te zijn voor
zijn jaren en terwijl hij vriendelijk den kring rondgroette, was zijn ongebogen houding
niet zonder ijdelheid.
Liesbeth keek naar hem en ze voelde, dat ze van hem hield met een wanhopige
teederheid, zooals je houdt van een egoïst kind, dat je voor al je liefde nooit iets
teruggeven zal, maar dat in zijn zelfverdieptheid altijd even aanbiddelijk blijft. Maar
tegelijk wist ze: hij zou haar niet kiezen; ze had geen kans. Ze was hem te zwaar, te
in beslag nemend; ze zou meeningen hebben, over wat hij wèl en wat hij niet mocht
eten; ze zou zich bemoeien met de kwestie, welke jas hij moest aantrekken, als hij
uit ging, en hoe laat hij moest gaan slapen. Hij wilde met rust
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gelaten worden; hij wilde in een zorgelooze sfeer leven, waar niemand den ander
met bekommering aanzag.... En ze had het al opgegeven, vóórdat Annette met haar
prettige, lichte stem nog zei: ‘Vader, we hebben, terwijl u sliep, eigenlijk erg brutaal
over uw toekomst zitten redeneeren, en het eind was, dat we u allemaal even graag
bij ons wilden hebben, maar dat ieder huis z'n voor en z'n tegen voor u had. Het eene
te ver weg en het andere te koud, en bij mij te veel kinders en Liesbeth haar school....
Nu moet u zelf maar kiezen, welke bezwaren u het lichtst lijken....’
‘We zouden 't allemaal graag willen,’ herhaalde Clara nog eens, alsof ze de
aandacht nog eens speciaal op haar comfortabele woning wilde vestigen.
Liesbeth keek naar buiten, waar ver in de straat een koopman zijn melancholieken
roep van: ‘mosselen, groote!’ tegen de dichte huizen opriep. Als niemand de moeite
nam er op te wijzen, dat, als Vader háár koos, hij in zijn eigen huis kon blijven, dan
zou zij ook niet....
‘Bij ons drie kinderen,’ pleitte Henri luchtig, ‘bij Annette vijf.... bij Claartje één;
bij Liesbeth geen....’
En, op het verschrikte kijken van Jenny, vulde Liesbeth lachend aan: ‘Dat dacht
je maar.... Kinderen van school genoeg op bezoek; maar goed gedresseerd en geen
gezeur.’
De oude man keerde zijn oogen gevleid van den een naar den ander en zijn fijne
vogelekopje glansde van voldoening. Het waren lieve kinderen, allemaal; en het
bittere dichterwoord over den armen vader, die eerder acht kinderen groot brengt,
dan dat acht rijke kinderen hem ‘in hun schoot koesteren’ - aan hem werd het in elk
geval niet bewaarheid.
Hij keek naar Claartje, zijn mooiste en chicste dochtertje, op wie hij trotsch was
en met wie hij graag op straat werd gezien; hij keek naar de vrouw van Henri,
aangenaam gereserveerd, maar toch niet eigen; - zijn blik gleed langs Liesbeth, - ze
zag er slecht uit; werkte zeker te hard; neen, een vrouw, die altijd in de boeken zat,
was niets voor hem; - Jenny was te dikwijls ziek; daardoor lastige kinderen; en Mieke
van Karel kon zelf nog wel een gouvernante gebruiken.... Toen zag hij Annette aan
en een tinteling schoot in hun beider oogen; zij, die zóó op zijn vrouw geleek, even
voortvarend en onbezorgd, even hartelijk en opgewekt....
‘Wat praat jullie toch over zóóveel kinderen en zóóveel kinderen, alsof dat een
bezwaar zou zijn,’ zei hij glimlachend. ‘Ik kies toch natuurlijk juist het huis met de
meeste, omdat ik me daar het beste thuis voelen zal. Ik heb er toch mijn leven lang
tusschenin gezeten.... Annette, als je me hebben wilt en als je man er niets tegen
heeft....’
Liesbeth stond op om voor de thee te bellen. Otto voegde zich bij haar met een
sympathieken blik in zijn zachte oogen. Hij praatte gedempt tegen haar, dat zij
natuurlijk het meest aan het ouderlijke huis verloor; maar dat, net als voor haar vader,
de huizen van alle broers en zusters altijd
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voor haar open stonden. En om te beginnen hoopten Claartje en hij zelf, dat in de
eerstvolgende kerstvacantie ze, zoo lang als ze kon....
Ze voelde den gloed van zijn sympathieken blik; ze rook den prikkelenden geur
van zijn sigaretten. Ooo, dacht ze met een kreun, hoeveel dagen zou ze nu weer door
dit gesprek en door deze oogen achtervolgd worden en er allerlei teederheden omheen
spinnen, terwijl ze eigenlijk heel goed wist, dat ze niets om haar zwager gaf, noch
hij om haar.... De smaad van haar innerlijke weerloosheid deed haar donkerrood
blozen; ze zag Jenny vriendelijk tegen haar glimlachen en ze had wel willen smeeken:
‘Láát me toch. Als jullie ook al zien, hoe ontredderd ik ben, kijk dan tenminste niet
met meegevoel; behandel me onverschillig, want de schaamte om jullie zachtheid is
het moeilijkst te dragen....
‘Ik denk, dat ik voor middelbaar wiskunde ga werken,’ zei ze toen kortaf. ‘Ik was
het al lang van plan; maar de laatste maanden, met de ziekte van moeder, kwam ik
voor m'n gewone werk al tijd te kort. Als ik er eenmaal aan begonnen ben, wil ik
flink doorzetten. En dan moet ik 't juist van de vacanties hebben.’
‘Je bent een kraan,’ zei Otto eerbiedig, en ze zag, tot haar verluchting, dat hij er
bijna verlegen om werd, dat hij zooeven met iets patroniseerends naar haar
toegekomen was. ‘En dan juist wiskunde, het allerzwaarste.’
‘Het allermakkelijkste voor een ontredderde vrouw,’ dacht ze bij zich zelf, ‘omdat
het alleen een beroep doet op je hersens en je gemoed intact laat.’ Maar ze zweeg
met een triomfantelijken glimlach.
Otto riep er Henri bij. ‘Wist jij al, wat dat meisje me daar net verteld heeft....
Middelbaar wiskunde, alsof het een kleinigheid was....’
De anderen kwamen er ook op af; zelfs Jenny had iets bewonderends in haar oogen.
Liesbeth streek met een zucht de hand over haar hoofd; hier liepen ze stuk voor
stuk in.... Onnoozel eigenlijk.... zoo'n tooverwoord als wiskunde, dat hun dan ineens
heel belangrijk leek, omdat ze er zich niets onder konden voorstellen.
‘Een beetje mal worden wij oudere, ongetrouwde vrouwen bijna allemaal,’ dacht
ze berustend; ‘want hoe weinigen van ons zijn er, bij wie, niet alleen in hun jeugd,
maar ook als ze ouder beginnen te worden, het intellect de heerschappij behoudt over
haar miskende, opstandige instinct. Een beetje mal; maar wie het zelf weet, heeft de
beste kans, dat een ander het niet merkt.’
Haar trotsche glimlach blééf, terwijl ze rondging met de thee. Maar overal door
de kamer voelde ze Otto's zachte blik haar volgen, die haar verwarde en vermoeide,
zonder dat ze de kracht vond er zich tegen te verzetten.
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Vandaag,
door Piet Reijne.
Dit stadje is klein.
Ik ben een schutterig mensch.
Mijn huis is een nummer in een rij
eind'loos gelijkvormige huisjes.
Mijn bed staat in een afgeschoten hokje van den zolder.
Als ik naar bed ga, denk ik:
‘Ergens is de wereld.’
Maar vandaag zoen ik het leven
met de weeke monden der verliefde jongens.
Vandaag ben ik op alle slaapkamers
het water in hun waskom,
want ik moet hen wekken
tot het licht op de heuvelen,
tot de dartele paden
en het hooge gras van den berm.
Vandaag ben ik iedere jonge man,
die dezen dag veroverde
voor zich en zijn lief.
Vandaag zit ik in iedere trem, die tjinkend uitrijdt,
op 't witte dek van ied're boot, die glijdend
los vaart van de kade,
ik loop op elk vertrouwelijk voetpad,
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en in mijn rugzak:
een verrassing bij de pic-nic,
die 'k meenam voor haar.
Vandaag ben ik badend in ied're branding.
Ik hoor haar kreet, als zij opspringt,
en zie haar borsten rechtstandig.
Het water ruischt in mijn ooren,
Ik zwem naast iedere vrouw
in driesten strijd om 't langst houwvol.
Hijgend houden wij in met een lach:
ver en rijzend en dalend het duin.
Vandaag ken ik alle prieelen
in alle tuinen, waar de overmoed
wiegt met de heupen.
Ik proef het warme vleesch der kersen
en gulzig het vleesch van een mond.
Vanavond, terugkeer:
de lichten der voorstad;
smaak van Vermouth op de lippen:
rijzend en ver: ‘Auf der Reise zur Heimat’
van Grieg.
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Kroniek.
Boekbespreking.
C. en M. Scharten-Antink, De Nar uit de Maremmen, I, Massano,
Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedk. Lectuur, 1927.
Mijn goede vriend Jacques Bloem, officieel: Mr. J.C. Bloem, griffier te De Lemmer
- wiens ongemeen dichterschap helaas tot het verleden schijnt te behooren; tenzij hij
Gezelle plagieeren wil en dertig jaar zwijgen! - behoort tot die, uit een zielkundig
opzicht interessante, menschen, die, misschien wel hoofdzakelijk uit ergenis aan hun
eigen in wezen wat al te passieve beminnelijkheid, van tijd tot tijd even vergeefsche
als verwoede pogingen doen om zich gevreesd en gehaat te maken. Zijn speciale
middel daartoe bestaat in opgewonden boutades en vinnige uitvallen, aan het adres
meestal van nederlandsche prozaschrijvers, die door sommige op het pikante beluste
tijdschriften (wat doet men tegenwoordig al niet om de aandacht te trekken!) gretig
opgenomen worden. Zoo publiceerde een poos geleden ‘Den Gulden Winckel’
Bloems, onder het genot van een borrel, uitgesputterde scheldwoorden aan het adres
van Heyermans (die het ongelijk had een jood te zijn) en zoo werden in het
Aprilnummer van ‘De Gids’ de gezamenlijke nederlandsche novellisten (uitgezonderd
Buysse, Couperus, Nescio en Elsschot) uitgemaakt voor blikken dominees en
huisbakken provincialen, die het liever niet wagen moeten hun uitgestreken tronies
in het buitenland te vertoonen!
De eenige passende reactie op zulke enormiteiten is natuurlijk een goed-hollandsche
schaterlach - tenzij ook een klap op het buikje van den driftigen publicist in
aanmerking komt. Met ernstige en wijdloopige weerlegging zouden de geattaqueerden
zich eerst recht belachelijk maken. Mij amuseert het hier dan ook alleen een paar
regels uit het Bloemige Gidsartikel uit te plukken en even afzonderlijk te bekijken.
Het zijn deze: ‘Hoe zijn de schrijvers van al die boeken aan hun meer of mindere
celebriteit gekomen, vraagt men zich af. En men hoort dikwijls de verklaring geven,
dat dit zoo is, omdat die schrijvers meestal tevens critici waren, die van de
overwinning van de Nieuwe Gids-richting hebben geprofiteerd om elkaar wederkeerig
in de hoogte te steken. Natuurlijk is dit wel een tamelijk belangrijke factor geweest,
maar zeker niet de belangrijkste.’ Ik begrijp dit nerveus neergepende zinnetje eigenlijk
niet precies. Hoe hebben de bedoelde romanschrijvers dat aangelegd, te ‘profiteeren’
van de overwinning eener ‘Nieuwe Gids-richting’ (indien er al zoo iets bestaan heeft,
behoorden zij er zeker meerendeels n i e t toe!) om elkander wederkeerig in de hoogte
te steken? Maar... soyons large! De hollandsche novellisten staan dus schuldig aan
het euvel: elkaar op te kammen en te flikflooien - iets dat in den
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kring der Bloemen en Greshoffs geheel onbekend is - en dit is een ‘tamelijk
belangrijke factor’ van hun roem. Ik heb toch werkelijk altijd nogal nauwkeurig nota
genomen van 't geen op het hollandsche litteraire tournooiveld voorviel, maar van
die wederkeerige in-de-hooge-stekerij herinner ik mij absoluut niets. Heeft Coenen
er aan meê gedaan of Emants, Top Naeff of Carry van Bruggen, Ina Boudier of Van
Schendel, de Schartens of ik? Het gaat toch eigenlijk wel wat ver, zoo maar in het
wilde weg te insinueeren - hola, pas op, daar ging ik waarlijk even den serieusen
kant op! Het zal mij niet weer gebeuren. Herinnert ge u nog, mijn waarde vriend die zoo heelemaal niets met de benepen Hollanders gemeen hebt, ook niet die bekende
neiging, bereisdheid en belezenheid te vertoonen door al wat uit het buitenland komt
ten koste van het nationale ‘in de hoogte te steken’! - herinnert ge u nog, dat wij eens
op een wandeling praatten over de, mij toen nog eenigszins verwonderende,
hooghartige en afwijzende houding van vele jeugdige hollandsche verzenschrijvers
tegenover een kunstvorm, den roman, waaraan men toch meenen zou dat hun
wolken-omkranste hoofden zich geen builen konden stooten? En weet ge dan niet
meer, wat gij mij toen antwoordde, in uw sindsdien blijkbaar verloren gegane
wijsheid? Dan wil ik het hier wel even memoreeren. Gij riept uit: ‘Maar dat is toch
begrijpelijk genoeg! Zij geven af op wat ze zelf niet kunnen?’
Eén ding is zeker: de Schartens - ook goede vrienden van me - en ik, wij kunnen
met de hand op het hart verklaren, elkander nooit ofte nimmer in de hoogte gestoken
te hebben. Veeleer zou men kunnen zeggen dat wij elkaar meer dan eens ‘de waarheid’
(onze eigen, uiterst subjectieve waarheid!) hebben gezegd. En dat zal ik ook heden
weer moeten doen. ‘De Nar uit de Maremmen I’ vind ik, als geheel genomen, niet
mooi, niet geslaagd. Ik begrijp zelfs niet, hoe de Schartens hebben kunnen besluiten
dit afzonderlijk uit te geven. Moest er, zoo gauw na ‘Campana’, alweer een boek in
de wereld gestuurd? ‘Massano’ bevat vele prachtige gegevens, notities, aanloopen
voor een roman. Te vele misschien. En ze liggen nog hotch-potch door elkaar.
Fragmenten bevat dit deeltje van duurzame waarde, maar het is geen eenheid
geworden. Er zit geen gang, geen vuur, geen samenvattend gevoel of idee in dit
verhaal. Zijn eigenlijke reden van bestaan komt waarschijnlijk pas in het volgende
deel aan den dag - maar waarom dan die nu al uitgegeven?
‘Buysse’, zegt Bloem, ‘is iemand die vertellen kan - ook iets schaarsch ten onzent.’
Dit lijkt me, wat Buysse betreft, volkomen juist, en wat die schaarschte betreft is er
zeker ook wat van aan. Maar ook de Schartens kunnen vertellen, plastisch, levendig,
bekorend - verschillende fragmenten uit ‘Massano’ bewijzen het opnieuw. Zelfs zou
ik meenen, dat het schrijvende echtpaar bij deze nieuwe poging wat al te veel heeft
ver-
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trouwden gebouwd op hun bekend talent: er altijd wel wat van te maken.
Een eerste vereischte voor het schrijven van een goed boek lijkt mij nog altijd: dat
men iets te zeggen heeft en b r a n d t v a n v e r l a n g e n om het te zeggen.
H.R.

Emmy van Lokhorst, De Zonnewijzer, Amst., Querido, 1928.
Als we den naam van Emmy van Lokhorst hooren, denken we eigenlijk het allereerst
en bijna uitsluitend aan ‘Phil's Amoureuze Perikelen’, het sprankelende eerste werk
van deze schrijfster*). Wat daarna kwam, in hoofdzaak twee romans, viel tegen. Men
had het gevoel of de schrijfster de charme der eerste jeugdaandrift had verloren haar werk werd zwaarder-op-de-hand, miste de lichte, fijne toets der Philletjes - het
waren langademige, vrij onbelangrijke boekdeelen, waarin het echte talent van
schrijven ook nauwelijks meer aanwezig was - vooral de tweede roman (Bart Jorgen)
was mat, al viel er natuurlijk wel een en ander te waardeeren. Een enkel
dagblad-artikeltje, geestig en sprankelend, van intelligentie getuigend, kwam ons
dan echter opeens bewijzen dat Emmy van Lokhorst toch nog wel degelijk schrijven
kon - vooral héél goed schrijven over niemendalletjes, over kleine dingen des levens,
die toch zoo oneindig veel waarde kunnen hebben in 's menschen bestaan. Pittig zoo was de indruk die enkele van die artikeltjes op den lezer maakten - kernig, hier
en daar teeder, en gedrenkt in een min of meer mondaine levenswijsheid.
De eigenschappen van die artikeltjes vinden we in ‘De Zonnewijzer’, Emmy van
Lokhorst's laatsten roman, terug. En het is zoo gemakkelijk niet als het lijkt - vooal
niet voor ons Hollanders - om 200 bladzijden lang een lichte verhaaltrant te
handhaven, ‘op peil’ te blijven als we eenmaal met geestigheid zijn begonnen! Nu
is de schrijfster in het eerste hoofdstuk niet op haar best. 't Is opgewekt van toon en
gezellig, maar niet meer dan dat, al zijn er een paar aardige dialoogjes bij. Eerst op
den duur komen we onder de bekoring van den tintelenden humor, den lichten toets.
Er zijn eigenschappen in dit boek die aan die in Phil herinneren, maar toch - Phil
wordt hierin niet geëvenaard. Als we Phil's avonturen eenmaal kennen, vergeten we
ze niet licht - er is, onder al die lichtheid, iets weemoedigs, iets zacht-droefs, dat
telkens weer wordt opgeheven in de sfeer van den humor - er is ook geur van jeugd
in die kleine episoden en dat alles bij elkaar maakt ze bijzonder dierbaar. ‘De
Zonnewijzer’ mist den fijnen gloed der Philletjes - al is het als geheel beter
gecomponeerd. Want structuur heeft Emmy van Lokhorst, die jaren-lang in Parijs
woonde, van de Franschen wel geleerd. Haar boek dankt ook daaraan den prettigen
indruk, dien het op den lezer maakt. Maar, hoeveel jeugd en fleur in ‘De Zonnewijzer’
ook aan ons voorbij trekt - het lijkt toch wat vlakker en kouder

*) Zie Elsevier's 1913 en volgende jaren.
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dan Phil. De jonge ziel van Phil verkeerde nog in wording, men kon achter dat
onstuimige, fiere, droomende kind van alles vermoeden - men kon van haar van alles
verwachten, Doch de volwassenen uit ‘De Zonnewijzer’ zijn ‘af’ - ze worden ons
met enkele vaste eigenschappen geteekend -: Claudia, gesloten, gekwetst, wilskrachtig
- Wouter, de badineerende jonggezel, stralend door een bijzonder snelle, levenslustige
geestigheid (maar hoe is hij verder, wat kennen wij meer van hem dan zijn wat
ernstiger gevoel voor Claudia?) De oude heer van Eyck, Claudia's vader, heeft ook
slechts enkele stevige trekken, zooals we die bij de oude heeren in de zeer goede
meisjesboeken wel aantreffen - en de kindertjes van Edith (Claudia's oudere zuster)
zijn aardig, met een enkel licht haaltje en lijntje geteekend, maar zonder eenige
aanduiding naar dieper dingen.
Waarschijnlijk heeft Emmy van Lokhorst dat ook niet bedoeld of gewild. Wellicht
heeft zij zich met loffelijke zelfkennis willen beperken tot een genre dat zij op den
duur geheel zou leeren beheerschen. Zij bezit een hier te lande zeldzame eigenschap:
zij kan badineeren, zij kan de menschen doen converseeren. Zij heeft toch zelf geleerd:
‘surtout n'appuyez-pas!’
Ik ben van meening dat haar personen allen slechts van een bepaalden kant bezien
zijn - zoodat zij meer dragers van enkele eigenschappen zijn, dan persoonlijkheden
- zij zijn ‘typen’ - zij hebben een vage verwantschap met de caractères uit de oude
fransche tragedies en met de figuren uit de Engelsche meisjesboeken van een kwart
eeuw geleden. En in Emmy van Lokhorst's werk is altijd iets dat aan Alcott herinnert.
En het eindigt zooals zulk een boek behoort te eindigen: in majeur. Er is eenige
tragiek in het boek - na den dood van zijn vrouw is de heer van Eyck, de rijke
kunsthandelaar, tot de wetenschap gekomen dat Claudia zijn kind niet is. Er is
miskenning, misverstand, opstandigheid - maar het lost zich alles op in een goed
einde (menig prozaschrijver qui se respecte zou er voor zijn teruggedeinsd) maar
Emmy van Lokhorst had er plezier in haar lichtvoetigen roman dansend te doen
eindigen.
Deze niet zeer belangrijke geschiedenis zal ons na eenigen tijd zijn ontgleden maar een herinnering zal blijven aan een lichte stemming vol jeugdig élan en aan
aangename, wereldsche levenswijsheid.
J.D.W.

K. Blijstra, IJzeren Vlinders, met een teekening door D. Willink, Bussum,
W.N. Dinger, 1927.
Deze titel lijkt zonderling, maar hoort bij het clowneske boek. Luchtig en verstard,
als dansende marionetten, zijn deze verhaaltjes - kleine levensflitsen door een
koelbloedig man geregistreerd. Ware het gebied waarover de blik van dezen jongen
man heenstrijkt, grooter, zijn talent rijper, dan zouden deze korte, priemende schetsen
iets bijzonders betee-
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kenen in onze litteratuur. Maar nu zijn ze nog wat te jeugdig-cynisch en ietwat
eentonig.
J.D.W.

Marie W. Vos, Bloei. Amsterdam, Em. Querido, 1927.
Ontegenzeggelijk is Marie Vos, deze bundel vergeleken bij haar eersten, opvallend
vooruitgegaan. Tot haar geluk blijkt zij het militante van haar zuster te missen, zoodat
zij minder vaak dan deze te lijden heeft van rhetoriek. In den grond van de zaak,
gelijk het ook met Adama van Scheltema het geval was, is het zgn. socialistische
element in haar verzen van geen wezenlijk poëtische beteekenis. Natuur-lyriek met
een sterk mystischen inslag, ziedaar kortelijk haar werk gekarakterizeerd. En....
gesteld op de plaats, waar het in werkelijkheid behoort. Buiten en behalve Herman
Gorter, wiens Pan nog steeds niet op de juiste waarde wordt geschat, Henriette Roland
Holst en Van Collem, bezitten wij geen poëzie, die men met eenig goed recht als
poëzie èn als socialistisch zou kunnen kwalificeeren en dan nog schijnt mij de waarde
van het juist genoemde adjectief uiterst problematiek. Inmiddels, het wordt door
velen met voorliefde gebezigd; het zou een vechten tegen windmolens zijn daarom
er zich tegen te verzetten.
Wat de ontwikkeling van Marie Vos' talent m.i. het meeste handicapt, is het
stramme vormkeurs, waarin zij telkens weer den breeden ontroeringsstroom bindt,
àf-bindt, moet men eigenlijk zeggen. Want zeker bezit deze dichteres thans het
dichterlijk kunnen, doch te vaak nog knotten technische eischen haar vlucht. Duizelend
soms schiet haar zingen omhoog, om op het laatste moment zich te verwarren in het
stevige, onontkoombare net van een rijm. Indien met het rijpen van haar inzicht haar
de muzische waanzin niet verlaat, zal zij tot groote dingen in staat zijn. Dit te
constateeren lijkt mij vooralsnog van meer beteekenis dan het maken van eenige
critische detail-opmerkingen.
Niet zonder reden werd hierboven de muzische waanzin in verband gebracht met
het dichterschap van Marie Vos. Want het is juist deze ‘waanzin’, die meer dan iets
anders de stuwkracht van haar dichten is. Geen menschelijke deernis (zij en de haren
zullen het wellicht nimmer willen gelooven), geen eigen ontroering vormt de primaire
uitingsdrang van haar talent, maar de natuurlijke leefkracht, gistend in den
ontvankelijken geest. De natuur in haar wentelend al-leven neemt zij als een
godendrank in zich op. Zij schept beelden noch gestalten, doch i s op het
scheppingsmoment g e l i j k aan de macht, die haar beheerscht. In dezen geestes-staat
bloeit haar talent met ongemeenen glans. Moge het zoo nog dikwijls voor ons
opengaan!
R.H.

Constant van Wessem, Charlie Chaplin. Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘De Gulden Ster’. Geen jaartal.
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essayist - men denke aan zijn boekje over Mahler - heeft er nu blijkbaar maar wat
van gemaakt. Het heeft er alles van, of hij dit opstel op een verloren achtermiddag
in elkaar heeft geflanst uit verveling of op bestelling. Daarom werd het kleurloos en
mat, met vooral heel weinig e i g e n s erin. Hetzelfde wordt ons feitelijk driemaal
voorgezet, slechts met een ander waterig sausje overgoten. Maar we proeven het
toch wel: telkens dezelfde flauwe smaak! Marsman heeft in drie regels meer
wezenlijks over ‘Charlot’ gezegd dan er in heel dit boekje is te vinden.
Voor auteur en onderwerp is het te betreuren, dat een en ander een zoo volledige
mislukking werd, voor den uitgever wellicht niet, want zelfs het lichtste hoofd zal
van de hier geboden wijsheid niet duizelig worden.
R.H.

Mr. C.P. Van Rossem, In Vijf Werelddeelen. Den Haag, H.P. Leopold's
Uitgevers-Maatschappij, 1926.
Journalistiek van de goede soort en talrijke fraaie reproducties. Een onderhoudend
boek, maar dat heel aan de oppervlakte blijft van de gebeurtenissen en verschijnselen,
die het bespreekt. Lectuur voor een niet al te romantisch publiek, dat van een
kwinkslag houdt op een kritiek moment. Vlot laat het zich lezen en goedkoop grappig
is het aan den anderen kant gelukkig niet. Van Rossem heeft zijn gegevens tot schetsen
verwerkt, men kan er zeker van zijn, dat de Sinclair de stof tot een humoristische
roman zou hebben weten om te vormen. Misschien is het jammer, dat ook de heer
Van Rossem er niet iets minder vluchtigs van heeft gemaakt. Edoch, gedane zaken
nemen nu eenmaal geen keer. En tenslotte: amusant is hetgeen hij geschreven heeft.
Hetgeen minder vaak in het lichtere genre voorkomt, lezer, dan ge wel denken zoudt.
R.H.

Hans Martin, Cocktail. Rott, W.L. & J. Brusse 1927.
Hans Martin is een veelschrijver geworden. Wij behoeven niet lang bij hem stil te
staan. De beloften, die hij ons met zijn ‘Danseresje’ gaf, heeft hij niet ingelost;
integendeel: het is met zijn talent betrekkelijk snel bergaf gegaan. Hij mag nu een
geliefd amusements-auteur geworden zijn, voor de litteratuur behoeven wij van hem
niets meer te verwachten en dat is jammer, want hij zou stellig in staat zijn geweest
tot iets goeds. Een oppervlakkige vlotheid en een vlotte oppervlakkigheid kenmerken
hoe langer hoe meer zijn verhalen; een naschrijven van wat de modegeest van den
dag dicteert.... andere aandrift schijnt zijn werk niet meer te kennen. Wil men zich
vergasten aan de burgelijkheid op zijn smalst (neen, heusch niet op zijn malst: van
werkelijken humor vindt ge hier nergens een spoor!) dan leze men deze weeë
vertelsels. Amusant zijn ze niet, spannend evenmin. Dus zelfs geen treinlectuur!
R.H.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

67

De Olympiade-tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
Heeft nu, zoo vragen wij ons af, kunst en sport ten onzent eigenlijk wel iets met
elkaar gemeen? Ik twijfelde er aanvankelijk al aan, zoodra toen er sprake was van
een k u n s t tentoonstelling tijdens de sportfeesten, maar heb mij toen laten bepraten
met verwijzingen naar de Grieken en Romeinen, naar de sportieve Duitschers en
Engelschen, dat er wel degelijk verband bestond tusschen athletiek en kunst. Men
deelde mij mede dat de kunstenaars juist geïnspireerd werden door de emotie van de
sporttournooien, door de bewegingen, de houdingen en standen der sportbeoefenaars,
door de gespierde gestalten, en de schoon geproportioneerde menschen. Ik geloofde
het waarlijk en schortte mijn oordeel op, tot later. Maar nu ik het met feestelijke
masten en vlaggen en groote borden omgeven Sted. Museum ben binnengetreden,
en al de zalen der olympische kunst heb doorgewerkt geloof ik dat i k meer aan de
sport geofferd heb, dan menig schilder, wiens werk hier geëxposeerd werd.
Want denken wij ons even wat feitelijk het belangrijkste is voor sportbeoefening,
dan is het de beweging in eerste instantie, en daarna het spel en de spanning van den
wedstrijd. Voor den schilder zal het wellicht de actie zijn, maar bovenal de lijn of
de kleur en in de meeste gevallen de kleur; en die kleur overheerscht zoozeer, dat
het een schilder meer te doen is om den rooden jas van een jager of een ruiter, dan
om de sport die deze beoefent. Was zoo'n zelfde rood de kleur der kleedij van een
kardinaal, ik vermoed dat de kunstenaar er evenveel behagen in zou hebben. Trouwens
het is doorgaans iets geheel anders dat den kunstenaar boeit, in een sportdemonstratie,
dan wat de beoefenaar er in waardeert, en de verwijzing van mijn sportieven
kunstvriend naar Grieken en Romeinen zij houdt geen steek want.... wij zijn geen
Grieken en Romeinen en zullen het ook nooit worden. Wanneer onze schilders of
beeldhouwers een goed model zoeken voor hun werk, zal geen prijskampioen gevleid
zijn zich daartoe te mogen leenen, en de kunstenaar zal het onverschillig zijn of het
model dat hij zich koos, meester is op alle wapens of winnaar van vele medailles,
tenzij.... het een portretopdracht betreft en dan heeft het toch eigenlijk weinig met
de essentieele sportkwaliteiten uitstaande.
Zoo treffen wij hier ter tentoonstelling aan het portret van Sir Henry Deterding in
roode jagersjas, dat toch ongetwijfeld eerder begonnen is, hetzij om den persoon van
Sir Henry, of om diens roode jas, dan wel om zijn sportieve successen. En het
zelfportret van Edgar Seligman zou even juist geplaatst kunnen zijn op een
tentoonstelling van kunstenaarsportretten, zoo wij niet uit den catalogus vernamen
dat, naast het penseel, hij vaardig den
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degen hanteert. Dat deed Goya ook, zoo ik mij niet vergis, maar hij was te veel
amateur of avonturier op de floret.
Niemand maakt mij ook wijs dat, om nu bij ons Hollanders te blijven, de schilder
Kleintjes een oogenblik aan S p o r t gedacht heeft toen hij zijn ‘naakt in de zon’
schilderde. De stand, de kleur, de belichting, vond hij mooi en daarom schilderde hij
dit figuurtje van het trouwens niet sportieve meisje. Ook bij Isaäc Israëls' ruiters
waren het de roode jassen, die een kleurige noot gaven in het landschap en stadsbeeld,
die hem inspireerden, op een zelfde wijze als een kleurig zwempak aan het strand;
maar nòch de jacht, nòch de zwemsport waren voor hem de aanleiding. En zoo zouden
wij voort kunnen gaan met het zeer twijfelachtige verband aan te wijzen tusschen
menig schilderij dat hier hangt en de Olympiade; want zelfs de portretten van
kampioenen op den voet- of tennisbal, op floret of hengel maken zoo'n schilderij niet
tot ‘sport in de kunst’. Een volgende maal toch zal de kunstenaar een opdracht krijgen
om het portret van een jubileerenden dokter, dominee, of bankier te schilderen, wat
ons toch nooit aanleiding zal geven op dit punt het verband te zoeken tusschen de
medische of theologische of finantieele wetenschap en de kunst.
Alleen dàn, wanneer de actie, het medeleven, het opgaan in het sportieve spel den
schilder of beeldhouwer de directe aanleiding was tot zijn werk, lijkt mij de invloed
van de sport op de kunst aannemelijk. En zeer zeker zijn er ook hiervan wel
voorbeelden ter demonstratie, vindt men ter tentoonstelling schilderijen van h e t
boksen en h e t schaatsenrijden, van roeien en jagen, waarbij de beoefening van deze
of gene soort sport het uitgangspunt geweest is en.... dàn kan deze voorstelling, indien
een kunstenaar ze maakte, tot ‘kunst’ zijn geworden.
Zoo zijn de bekende kleurhoutsneden van Nicholson uit zijn ‘Almanac of twelve
sports,’ wel degelijk op sport-beoefening geïnspireerde prenten, terwijl een serie
vlotte teekeningen van Mme. Pageot - Rousseau, die in enkele lijnen ‘gymnastique
harmonique’ demonstreeren, zeer zeker aan deze lichaamsbewegingen hun ontstaan
te danken hebben.
Ook Jean Jacoby, ‘Le match du championat de foot-ball’ zouden wij in dit verband
willen noemen en zoo is er wel meer, afgescheiden natuurlijk van het maakwerk, als
affiches, medailles, bronzen beeldjes voor wedstrijdprijzen, die men niet tot de door
sport ‘geïnspireerde’ kunstwerken kan rekenen.
Laten wij nu het predicaat ‘Sport’ weg, dan zijn er wel kunstwerken waarvan een
ruiter of een jagersman toevallig het onderwerp vormden. En dan denk ik het eerst
wel aan dien koddebeier van Sir William Orpen, die de geschoten sneeuwhoen aan
de jagers toont. En daarna gaat mijn herinnering uit naar het portret van den Jockey
Stephen Donoghue door den onvergelijkelijk knappen Sir John Lavery. De wijze
waarop hier de figuur

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

XIII

MAX LIEBERMANN. POLOSPELEN, ETS.

WILLIAM NICHOLSON. BOXING, UIT ‘AN ALMANACK OF TWELVE SPORTS’. HOUTSNEDE,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

1898.

XIV

W.H. SINGER JR.

5 JULI 1928.

W.H. SINGER JR. JUNE MORNING.

(EIGENDOM BROOKLYN-MUSEUM).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

ERNESTO ARMANTI. NAJADEN-FONTEIN, ROME AQUAREL.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

69
geschilderd is en in het milieu geplaatst, is van een zeldzame virtuositeit. En in de
Duitsche afdeeling, die organisatorisch in elkaar gezet is als geen andere, treft ons
het uitstekende portret van den piqueur door Max Slevogt, en dan zijn daar de etsen
en schetsen van den nestor Max Liebermann naar polospelen.
Ook van Ludwig von Hoffmann is er een goed-typeerende teekening van
polospelen.
Het staande meisjes-figuur door Georg Kolbe, heeft wel heel weinig met sport uit
te staan, maar is prachtig van modelé.
In de Nederlandsche afdeeling is natuurlijk alles bijeengebracht waar de sport
maar even een aanrakingspunt had.
Een stadsbeeld, aan den buitenkant gezien, door v.d. Berg, vertoont als stoffage
van de kale vlakte waarop nog gebouwd moet worden, een stelletje voetballende
straatjongens, aan wier tegenwoordigheid het te danken is dat 't schilderij hier hangt.
Isaäc Israëls stond een drietal van zijn voortreffelijke ruiters in roode jassen af.
De negerboxer van Jan Sluyters, de illustratieve krabbels van Willy Sluiter, de
toreador door Huidekoper, en diens bekende zwemschool behooren tot de beste
inzendingen.
Bueno de Mesquita toont zich in zijn ‘aventure nautique’ de vermakelijke en
vaardige illustrator. Gerdes heeft hier een portret van mej. v. Holkema in
schermcostuum, Grauss, een aardig schoffie in het ‘bain public.’ Monnickendam
exposeert een dame die in een auto stapt en noemt dit ‘aux jeux olympiques’. De
bedoelde juffrouw had echter even goed ergens anders heen kunnen gaan, maar enfin;
zij is geschilderd - door Monnickendam wel te verstaan - in diens porceleinachtig
koloriet.
Van de overige landen is Frankrijk al zeer pover vertegenwoordigd, Engeland met
Duitschland zijn wel het meest volledig; terwijl de andere secties ook maar spaarzaam
hun sportkunsten toonen.
Wel zien wij van de meest antieke prentverbeeldingen tot cubistische en
geconstrueerde athleten toe, ik zou bijna zeggen hoe meer ‘opzettelijk’ zij een
‘sportneiging’ doen zien, hoe minder er in van de kunst te bespeuren valt.
Deze expositie, die een evenement op kunstgebied moest zijn, is, juist door haar
beperking, maar een zeer matige internationale kunst prestatie geworden. Een expositie
waar wij wel werk van menschen aantreffen van wie wij zelden of spaarzaam wat
te zien krijgen, maar die onze, helaas te hoog gespannen verwachting, niet overtrof,
noch benaderde.
R.W.P. Jr.
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Ernesto Armanti in den kunsthandel Frans Buffa en zonen, Amsterdam.
‘Koel en klaar en groot-blij gezien’ -, dat zijn zoo de min of meer ‘impressionistische’,
spontaan in iemand oprijzende woorden, als men voor dit, bij Buffa geëxposeerde
werk van den jongen Italiaan Ernesto Armanti komt te staan. Zij doet in eerste
instantie -, vooral in deze tijden, waarin de schilders voor een groot deel ‘grübelende’
filosofen zijn of krampachtige expressionisten -, goéd, deze uiting van een onbevangen
kunstenaar, die met vreugde, telkenmaal weer met groote vaardigheid, zijn frissche
aquarellen wascht, van kathedralen waarop het licht zich uitstort en, onder tegenaan,
klein en laag-op-den-grond, menschenmenigten krioelen; van kerk-interieurs waarin
het licht, in sterke stralenbundels, schuin naar binnenschiet; van óp-stuivende
fonteinen, inlichtklatering uitsproeiende over, in 't koele steen gebeitelde,
Najaden-figuren.
Armanti is van huis-uit architect; en het is in dit schilderwerk, waaraan hij zich
de laatste 5 jaar uitsluitend wijdde, openbaar.
De rijzing van den steenen droom die de architectuur van kerkgebouw, van
kathedraal kan zijn; de rhythmen van ruimte-composities -, hetzij op pleinen, in
stegen of grootsche interieuren -, houdt hem, vòor alles, vast. Zoo zou men kunnen
zeggen, dat het lichte-transparante, de koele klaarte, minder, bij dezen artist, een
ziels-eigenschap -, uitkomst van een geestelijk, in de diepten van den
kunstenaars-psyche, doorstreden omzettingsproces is -, dan wel - eérder - uitkomst
van de, min of meer, traditioneele ‘manier’ waarop architecten gewoon zijn hun
‘perspectivische’ waterverf-schetsen met dunne, lichte kleuren op te zetten. Men
doet, stelt men 't zóo, eenvoudig en scherp, ongetwijfeld te weinig recht aan dit
merkwaardige, vlotte talent, dat toch wel méér is dan een, in het schilderkunstige
getransponeerde architecten-vaardigheid.
Men mag en moet dankbaar zijn dat (zooals de Italiaansche criticus Silvio Benco
opmerkte) ‘in onzen tijd van cerebraliteit, van aarzelen, van onrust en gekunsteldheid,
iemand als Armanti optreedt, die door zijn frissche, onbevangen kunst, door de vrije,
luchtige schakeering van zijn doeken, herinnert aan de schilders van de achttiende
eeuw’. Die herinnering is en blijft echter tóch een vrij oppervlakkige! Het ‘licht’
b.v., bij Armanti een groote ‘zelfstandige’ factor, wordt door hem in zijn werk
‘gehanteerd’ - knap wel en verbluffend vaardig -; en al zou 't niet juist zijn hier van
‘truc’ te spreken -: ‘gehanteerd’, bezéten dóór het licht wordt hij niet. Het ‘reflecteert’,
als 't ware, d i r e c t op de oppervlakte van zijn talent en wordt dan, in sterke
spiegeling, op het doek geworpen; het gaat niét door het hart om dan, na met het
‘onderwerp’ in den geest
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versmolten te zijn, in de schildering weer zegevierend óp te komen. Het ‘zegeviert’
m.a.w. te gemakkelijk en te - ontijdig.
Men kan Armanti ‘bewonderen’. Maar 't blijft m.i. een wat ‘leege’ bewondering.
Winst voor geest en gemoed, om een ouden term te gebruiken voor een altijd
geldenden eisch, boekt men weinig. Maar wél schenkt dit werk een soort ‘acute’
vreugde!
A.E. v. D.T.

W.H. Singer Jr.
Mr. Singer was ‘cleaned out’, and he sailed for his home at Olden to paint more
pictures’, schreef ‘The Art Digest’ naar aanleiding van een tentoonstelling, die deze,
sedert jaren in Olden wonende, Amerikaan, bij Durand-Ruel te New York onlangs
hield. Dit is wel opmerkelijk, want de Amerikanen zijn zelden enthousiast in
kunstzaken, en Singer's werk is buitendien van dien aard dat het niet spoedig het snel
voorbijgaande publiek zal boeien noch bekoren. Het is daarvoor nòch vlot, nòch
luchtig genoeg, het heeft geen charme van technische virtuositeit, en toch gaat er
suggestieve kracht van uit, doordat men achter dit werk den kunstenaar voelt, die de
schoonheid en wisselingen der natuur in Noorwegen begreep en onderging. Dit is
het juist wat Singer's werk onderscheidt van dat van andere kunstenaars, die alleen
kleurige, het schilderachtige in het Noorsche landschap opmerken, die de witte
sneeuwvelden, de roode daken, de blauwe rivieren, en de groene pijnboomen zien,
als een coloristisch geval. Singer daarentegen doet ons een geheel ander Noorwegen
kennen: dat van de stilte en de uitgestrektheid, van de stemming en de harmonie. Hij
toont ons de grootheid, ‘de ziel’ van het Noorsche landschap, en doet dit op zoo'n
overtuigende wijze, dat wij tot de erkenning komen, dat d i t w e r k meer dan eenig
ander, ons eigenlijk nader brengt tot de Noorsche natuur.
Ik vermoed dat deze suggestie, die er van uit gaat, dan ook de oorzaak is, dat al
z'n schilderijen bij Durand - Ruel verkocht werden, wat ons te meer genoegen doet,
daar zijn werk, de keeren dat het ten onzent geëxposeerd werd, niet die waardeering
en belangstelling ondervond die het o.i. verdiende.
En nu deze kunstenaar, die langen tijd ook in ons land, te Laren, woonde en daar
nog vele kunst vrienden heeft, dezer dagen (5 Juli) zijn zestigsten verjaardag zal
herdenken, meenden wij op deze ‘triumph at his New York exhibition as seldom
falls to the lot of an artist,’ wel even de aandacht te mogen vestigen.
R.W.P. Jr.
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Beeldhouwwerk van Hildo Krop aan de Lyceumbrug bij de Pieter
Lastman-kade te Amsterdam.
De beeldhouwer Hildo Krop, die reeds veel bruggen, gebouwen, enz. van de Gemeente
Amsterdam met zijn werk ‘versierde’, heeft m.i. met dezen jongsten arbeid -, twee
kleinere en twee grootere plastieken -, een bijzonder gelukkige hand gehad. Bij het
geheel, dat de brug, met op den achtergrond het Lyceumgebouw, vormt, voegen deze
decoratieve beeldhouwwerken zich, als een schoon accoord, volkomen harmonisch
in.
Staande vóór de brug, met het gezicht op het Lyceum, vindt men, ter weerszijden
van den brugopgang, een kinderfiguur -, ter linker een jongen, ter rechter een meisje
-, beiden, laag bij den grond, in ‘haut-relief’ uit het steen, dat, vaag, een bos
lelie-vormen aanduidt, opkomend. Verder, daar waar de brug naar de poort onder
het Lyceum verloopt, staan, op baksteenen hoek-zuilen, twee groepen; links: een
zittende moeder-figuur met, tusschen haar knieën, 't meisje waarover zij zich, een
bloem haar vóór-houdend, lichtelijk héénbuigt in onderrichtende aandacht; rechts:
de vader met zoon in soortgelijke houding-, hij onderrichtend in meer‘mannelijke’
kundigheden (gesymboliseerd door een werktuig - en een, even aangegeven, tandrad).
De eerstgenoemde, kleinere plastieken geven in hun soberen eenvoud zéér goed de
reine onbewustheid van het kind, dat nog, zonder verlangen naar een ‘taak’ of
meerdere kunde, als een bloem in de wereld staat. De meisjesfiguur lijkt me 't best
geslaagd. De jongen heeft m.i. doordat (onder Rädeckers invloed?) het ‘archaïsch’
element te veel spreekt, ongewild een accent gekregen dat, in dit verband, te zeer
aan het gedegenereerde ‘boefjes-type’ herinnert!
Van de twee ‘groepen’ prefereer ik dan echter weer de ‘mannelijke’. De
moeder-figuur in de ‘vrouwelijke’ groep doet toch, voor mijn gevoel, in haar forsche,
robuste zékerheid te véel aan als de moderne, zelfbewuste, sterk in het leven staande
(hier eigenlijk ‘zetelende’!), op ‘het sociale’ gerichte vrouw-, en te weinig als de
teedere, min of meer onbewustnatuurlijke, beschermende en onderrichtende moeder,
aan.
Maar dit zijn allemaal détail-opmerkingen en nuances in de appreciatie die dadelijk
weer vergeten zijn als men dit werk als factor in het geheele brug- en bouw-complex
beschouwt. Het geeft volkomen wat het geven moét: schoone accentueering van de
hoofd-lijnen en verhoudingen; sterke, eenvoudige symboliek; een sobere, schoone
‘decoratie’.
A.E. v. D.T.
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Moderne kunst in het Haagsche gemeente-museum,
door J. Slagter
DE criticus en de museum-directeur, die moderne kunst te beoordeelen hebben, staan
voor een moeilijke taak, wanneer zij tenminste het nuchtere feit willen erkennen, dat
de afstand van den tijd hun ontbreekt en dat hun oordeel, als zijnde dat van den
tijdgenoot, slechts een zeer betrekkelijke waarde kan hebben. De zwaarste
verantwoordelijkheid heeft echter de museum-directeur te dragen, want hij heeft de
uitverkiezing van wat openbaar als kunst zal worden uitgestald; tegenover het publiek
is hij de man, die het aangekochte kunstwerk met zijn gezag moet dekken en hij
maakt uit, welke kunstenaar waarde heeft niet alleen voor nu maar ook voor later.
Hij moet een bij uitstek critischen geest hebben en een fijnen smaak en eerstgenoemde
eigenschap moet zijn noodzakelijke geestdrift voor het schoone intoomen. Hij moet
het geduld hebben om de ontwikkeling, de groei van een kunstenaar af te wachten
en niet te snel af te gaan op diens eerste successen. Hij moet zich vergenoegen met
de hoop, dat latere geslachten hem in zijn beleid gelijk zullen geven, want voor het
tegenwoordige kan hij zich niet de gunst verwerven van het publiek, dat altijd honderd
jaar achter is en hem in zijn vooruitstrevendheid zal bespotten; noch van de
kunstenaars, voor wie hij veelal niet vooruitstrevend genoeg zal blijken.
Wanneer de museum-directeur voor zijn taak berekend is en men hem in staat stelt
tot aankoopen, dan helpt hij ons om den weg te vinden in de kunst-productie van
heden en om er een zuiverder oordeel over te hebben. Zijn selectie doet ons de groote
lijnen kennen, waarlangs de kunst van heden zich beweegt en de ideeën, welke haar
vooruitstuwen. Dat - steeds betrekkelijk - inzicht te verwerven op groote
tentoonstellingen is moeilijk, want daar lijkt de kunst van heden vaak chaotisch,
terwijl de kleine exposities van gelijkgestemden ons te veel onder de suggestie
brengen van het tijdelijke eener toevallige strooming. Van een goed museum kan
een grooten invloed uitgaan.
Als een voorbeeld van een museum met een voortreffelijk uitgezochte en goed
opgestelde verzameling van moderne kunst mag het Museum voor Moderne Kunst
der gemeente 's-Gravenhage (in de Zeestraat) worden genoemd. Het behoort
vooralsnog tot de kleine musea, maar dat geeft het voordeel, dat wij het goede
overzicht houden en dat de directie niet wordt verleid tot het ophangen van
niet-superieure werken. Het is verdeeld in
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een aantal kleine rustige zalen, waarin zooveel mogelijk het werk van bepaalde
tijdvakken bijeen is gehangen. Er doorheen loopend, doorschrijdt men vanzelf de
perioden der schilderkunst van de 19e en 20e eeuw. Met beperkte middelen is hier
door den directeur, dr. H.E. van Gelder, een fraai geheel geschapen en men dient
alle hulde te hebben voor de wijze, waarop hij deze collectie uitbreidt. Aangevuld
door eenige bruikleenen, o.a. van H.P. Bremmer, F.H. Kok (werken van Willem van
Konijnenburg) en P. Boendermaker, die uit zijn onuitputtelijke verzameling tal van
werken der jonge garde tijdelijk afstond, is er thans zooveel belangrijks bijeen, dat
het de moeite waard is, daarop de aandacht te vestigen en eenige werken - ik bepaal
mij thans tot de schilderkunst en wijd dus niet uit over de kleine plastiek, de ceramiek
en het glaswerk - uit deze collectie te bespreken. De keuze, welke ik hierbij doe, is
willekeurig.
Het is een der verdiensten van dit museum, dat juist die figuren uit onze
schilderkunst, welke op de kunst van heden den grootsten invloed hebben gehad,
qualitatief uitnemend zijn vertegenwoordigd, waardoor de schakels tusschen de 19e
en de 20e eeuw duidelijker worden. J o z e f I s r a ë l s en V i n c e n t v a n G o g h
hebben de les gegeven, dat de ziel belangrijker is dan de materieel-picturale
schoonheid. Zij zijn de groote voorloopers. En dan komen de drie groote figuren van
de vorige generatie, B r e i t n e r , Ve r s t e r en To o r o p . Het Haagsche museum
kan bogen op een indrukwekkend Liggend Naakt van Breitner, een groote
Cavalerie-charge, geweldig van stormende vaart; voorts een kleiner doek met de
figuur van een Amsterdamsche meid, die op straat loopt, zoo in den kernachtigen
trant van dezen meester, die zulk een geval met een minimum van middelen volledig
wist te zeggen. Van Toorop zou men te dezer plaatse eenige dingen wenschen uit
zijn symbolischen tijd van de Drie Bruiden en de Jonge Generatie; echter, wij mogen
al blij zijn, dat het museum in het bezit is van dat groote, merkwaardige doek, met
het tempermes geschilderd ‘Trio fleuri’, bekend van diverse tentoonstellingen van
Toorop's werk. De derde van deze drie groote kunstenaars, Floris Verster, is
vertegenwoordigd door eenige van zijn beste stillevens, afkomstig uit de
collectie-Verburgt, welke de groote hoedanigheden van Verster's kunst duidelijk
aantoonen: de met schier-Oostersch geduld en eindelooze toewijding geschilderde
Nap met eieren (1906), de diep-glanzende Doode Roeken (1907) en het stilleven met
Baardman-Kruik, donker-diep van kleur, uit des meesters laatste jaren (1923). Een
bloemstuk van zwijmelende kleur en weelde, smeltend in rood en paars en groen
doet ons den hartstochtelij ken Verster kennen, die na stillen inkeer en strenge
soberheid zoo in eens kan uitjubelen in festijnen van kleur.
Naast deze drie dwingt W i l l e m v a n K o n i j n e n b u r g onze bewondering af;
wat het museum van hem bezit, heeft het slechts tijdelijk
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in bruikleen van den verzamelaar F.H. Kok, zoodat ik hierover niet anders wil zeggen,
dan dat de drie werken van dezen meester, de prachtige renaissancistische Ruiter,
de wonderlijke verbeelding ‘Vrouw met Kat’ en een streng opgebouwd en
psychologisch heel fijn portret van Alb. Plasschaert wel zeer geschikt zijn, ons een
beeld te geven van deze in onzen tijd afzonderlijk staande figuur uit onze
kunstenaarswereld. Dat ik deze drie schitterende concepties noem, is omdat zij wel
bijzonder goed in staat stellen om een vergelijking te maken met den Zwitserschen
meester F e r d i n a n d H o d l e r , die evenals van Konijnenburg symbolische en
allegorische composities maakte, van welke er eene, met den titel ‘De Dag’, eigendom
van het Haagsche museum is. Die vergelijking leert ons hier op treffende wijze het
tekort, waaraan Hodler's werk lijdt, n.l. dit, dat Hodler er nooit in is geslaagd, om
zijn symbolische figuren te heffen tot die hoogte van niet-stoffelijke, gedroomde
idealiteit, waarin wij die zouden moeten zien. Van Konijnenburg - althans in zijn
beste werk - stuwt ons met een enkele streek van zijn penseel op tot die hoogere,
ideale werkelijkheid, waarin de dingen der aarde klein en ver-weg schijnen. Zijn
‘Ruiter’: hij, op zijn fantastisch-steigerend paard en met zijn wapperenden mantel,
is voor ons als de Mensch, die fier en blij een nieuw onbekend leven tegemoet rijdt.
Aan iets stoffelijks denken wij niet. Hij, de Ruiter, is een Idee en zijn vaart is voor
ons een levensgang.
Tot deze hoogte vermag Hodler ons niet te brengen. De naakte vrouw, die ‘De
Dag’ moet voorstellen, blijft, gelijk zoovele van Hodler's figuren, een atelier-geval,
waarbij wij de buitengewone knapheid van den schilder kunnen waardeeren, die dit
naakt zoo onberispelijk weergaf, die de anatomie wonderwel verstaat en ook een
been in het verkort vermag te schilderen, zóó voortreffelijk, doch dat ons verder koud
Iaat en ons niet kan doen gelooven, dat dit nu een symbool is van een zoo verheven
begrip als de Dag. Gelijk men weet, heeft Hodler hetzelfde symbool in een grootere
compositie trachten te belichamen, met vijf menschelijke figuren. Wel heeft hij daarin
méér bereikt dank zij zijn sterk gevoel voor rhythmische beweging, maar ook daarin
is de al te reeële en tastbare anatomie ons hinderlijk. Wil men meer bewijzen van dit
tekort, dan aanschouwe men - naar ik meen in een Zwitsersche verzameling - Hodler's
‘Avond’, voorgesteld door een eenzame, een weg afdalende vrouw, of zijn
rhythmische compositie ‘De Blik in het Oneindige’ met de vijf vrouwen, allemaal
in reform-onderkleeding, grof gebouwd en gespeend van alles, wat ons eenige illusie
zou kunnen geven, verwant met den fraaien titel van werk. Hodler was het beste op
dreef, wanneer hij zich kon houden aan de hem vertrouwde realiteit: zijn
voorstellingen uit de geschiedenis, ik denk b.v. aan de ‘Slag bij Näfels’ of de ‘Uittocht
der studenten van Jena’; deze hebben door hun krachtig en zeer oorspronkelijk
rhythme iets, dat waarlijk grootsch
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is. Zoo gauw hij echter een historische figuur als een symbool wilde zien, b.v. die
van Wilhelm Tell, dien hij blijkbaar als de verpersoonlijking van de bevrijdende
kracht heeft willen schilderen, maar waarvan wij ten hoogste de doelmatige en
sportieve onderkleeding kunnen waardeeren, begrijpen wij maar al te goed, dat die
durf - en het w a s een durf - om ideale figuren zóó reeël weer te geven een
kracht-praestatie was, welke voor Hodler's kunst niets heeft opgeleverd.
Als het waar is, dat vergelijken en altijd weer vergelijken ons het naaste brengt
tot uitingen van kunst, dan geeft het Haagsche museum ons wel prachtig materiaal
om zeer uiteenloopende richtingen aan elkaar te toetsen en er de waarde van te leeren
kennen. Wat ik nu van Hodler zeide, ik kan het adstrueeren door te wijzen op de aan
de symbolische kunst nauw verwante religieuse kunst van iemand als M a t t h i e u
W i e g m a n , van wien dit museum een ‘Aanbidding van de Drie Koningen’ bezit.
Wiegman heeft er juist naar gestreefd om alle vertoon van materie, van alledaagsche
werkelijkheid aan zijn conceptie te ontnemen en ons slechts te doen aanschouwen
den verheven eenvoud van het bijbelverhaal en de hooge godsdienstige beteekenis
der Geboorte. Zijn vormen en zelfs zijn indeeling der compositie bracht hij tot het
eenvoudigste terug, zonder daarbij de fout te begaan - welke tegenwoordig chronisch
wordt - om ten slotte in te verre abstracties te vervallen en alles tot een min of meer
kunstige decoratie terug te brengen. Links zien wij de drie koningen, met boven hen
de dieren van den stal, in het midden het Kindeke Jezus, rechts de figuren van Maria
en Jozef boven wie twee engelenfiguren zweven. Dienzelfden eenvoud bracht
Wiegman in de kleur; alles is in een bruinen tint geschilderd en ook heeft hij zoo
min mogelijk de gezichten der figuren geïndividualiseerd. Houdt Hodler ons gevangen
op den rotsbodem van de nuchtere werkelijkheid, Matthieu Wiegman brengt ons het
zegenrijk vergeten van aardsche dingen en leidt ons naar die hoogere sfeer, waarin
wij de idealen der menschheid in onze gedachten tot vormen zien worden. En wie
nu zoozeer is gewend om in schilderijen alleen maar picturale schoonheid of
fotografische herkenbaarheid van het onderwerp te genieten, dien raad ik aan zich
eens in te leven in het bijbelverhaal, zich daarna eens voor te stellen, hoe Hodler
deze bijbelsche figuren als verkleede Zwitsersche boeren of struische atelier-dames
zou hebben geschilderd, om dan ten slotte te trachten den zuiveren eenvoud van
Wiegman te begrijpen, die alles, wat ons zou kunnen afleiden van de verhevenheid
der geboorte, wegliet en ons louter vervulde van de religieuse beteekenis daarvan.
De kleine, doch uitgezochte verzameling van portretten, in het bezit van dit
museum, verdient bijzondere opmerkzaamheid. Van de moderne portretten is het
oudste de merkwaardige beeltenis van een Oude Vrouw door B. v a n d e r L e e k
uit het jaar 1906, uit den tijd dus, dat van
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der Leck nog niet was gekomen tot zijn samenvattingen en styleeringen, waarmede
hij zich bekendheid heeft verworven. Dit is blijkbaar hetzelfde oude vrouwtje, dat
hij in 1905 schilderde, welk doek aanwezig was op de tentoonstelling, van zijn werk
in het Museum van Mevrouw Kröller in den Haag, die in 1927 werd gehouden. In
dit portret nu is Van der Leck nog geheel naturalistisch, hij schilderde dit fijne,
rimpelige gelaat in de omlijsting van muts en linten zooals hij het voor zich zag en
toch werd het méér dan een simpele weergave van feiten, want er is een heel teer
meeleven in met dit vrouwtje; met groote liefde heeft van der Leck die oude oogen
vol berusting, dien kalmen, fijnen mond, die vele rimpeltjes gepenseeld: een echte
ontroering ligt hieraan ten grondslag, een ontroering, welke wij in veel van zijn later
werk van vaak dorre verstandelijkheid tevergeefs zoeken. Veel heeft van der Leck
opgeofferd, bewust en moedig, om zijn schoonheids-ideaal te verwezenlijken;
prachtige monumentale verbeeldingen heeft hij ons geschonken als die geweldige
‘Storm’ uit 1916, ‘De Blinden’ uit 1912 en ‘De Zieke’ uit denzelfden tijd en het
strenge, dichterlijke werk ‘Rust bij den Ploeg’ uit 1913. Deze werken doen ons niet
betreuren, dat hij de verbijzonderingen, waarvan het portret dezer oude vrouw nog
vol is, verwierp. Maar wèl zijn mij de overgave en de argeloosheid, waarmee dit
portret werd geschilderd, liever dan de kunstmatige verschrompelingen van beelden
tot enkele stippen, blokken en streepjes, waaruit zijn laatste werk bestaat en die wel
het verrassend element hebben van die truc-beelden, waarin men na even kijken een
verborgen figuur ontdekt, maar welker schrale armoede en gebrek aan eenige groote
gedachte of eenig belangrijk gevoel ons toch den indruk geven, dat deze uitingen
niets anders zijn dan homoeopatische verdunningen van emoties of ten hoogste....
decoratieve patronen om te schabloneeren.
Met J a n S l u y t e r s komen wij ineens weer in het allerbloeiendste leven, dat bij
hem soms al te bruischend kan zijn, maar dat nooit of nimmer vulgair wordt of banaal.
Die gezonde levenskracht, dat heerlijk en spontaan grijpen naar de Daad, welke wij
bij Sluyters zien, wat een verrukkelijke eigenschappen zijn dat in onzen tijd. Hij
moge daarmee wel eens over de schreef gaan en tot overdrijving komen, in zijn
hartstochtelijke vaart schept hij werken vol bezieling, doortrokken van den gloed
van zijn drift, werken, die ons, bij het zien van zooveel bleeke abstracties en
quasi-diepzinnige constructies, verheugen om hun echtheid en de feillooze zekerheid,
waarover Sluyters beschikt. Wie van Sluyters' werk houdt, zal veel te bewonderen
hebben in de groote ‘Familiegroep’, welke een sieraad van het Haagsche museum
is. Men moet er niet over vallen, dat Sluyters zoo'n groep componeert zonder zich
aan eenige conventie te storen; zijn compositie eischt, dat links van de tafel, waaraan
de vouw zit met het zoogende kind en waarachter Sluyters zelf in zijn witte
schildersjas heeft

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

78
plaats genomen, de naakte jongen staat in deze genoegelijke huiskamer met hier en
daar een stuk kinderspeelgoed. Sluyters weet zoo'n compositie prachtig op te bouwen,
zoo vast en zeker en overtuigend. En hij, die vóór alles colorist is, schept ook hier
weer dat schitterend leven van de kleur, waarin geen buitenlander hem evenaart. Wat
in deze groep hoofdmoment moet zijn, de sublieme figuur der vrouw met de zuigeling,
blijft het felst de aandacht trekken, zonder dat de vaas met bloemen, de doorkijk op
straat onze opmerkzaamheid afleiden. Het teer-rose zuigende kindje, het is zoo schoon
als zoovele portretten van babies, welke Sluyters schilderde, zoo hevig-reeël en toch
met al het argeloos-lieve van zoo'n klein kind. Wie heeft vóór Sluyters daarin zooveel
bereikt?
Niet zoo belangrijk, maar wel kenmerkend uit zijn luministischen tijd is het toch
wel heel knappe werk ‘Kinderslaapkamer’ uit 1910. Het kindje in zijn ledikant is
gezien in een trillende tinteling van licht, waartegen het vlammend rood van papavers
in een vaas een sterk contrast vormt.
Terugkomend op de portretten kunnen wij als eigenaardig tegenbeeld tot het
fel-bewogen werk van Sluyters dat van W i m S c h u h m a c h e r noemen, want het
is diametraal anders van aard. Schuhmacher's werk is zeer schuchter en gereserveerd;
hij bemint de distinctie van den weloverwogen vorm en van een effen, nooit bruyante
kleur. Zilvergrijze stemmingen, strenge beperking in de kleur en een liefde voor rust
en stilte, dat alles is kenmerkend voor Schuhmacher's altijd bijzonderen arbeid. Hij
toont in al zijn werken een sterke persoonlijkheid, hij is iemand, die weet, wat hij
wil en die bovendien ook technisch zeer knap is, getuige b.v. dat ongerept-schoone
doek in grijzen tint, dat door den heer Boendermaker in bruikleen is gegeven aan het
Haagsche museum en dat een oud stadje op een berg vertoont. Die voornaamheid,
welke wij daarin bewonderen, vinden wij ook in het portret van een vrouw, peinzend
gezeten in een breeden stoel. Alles werkt mee om hierin dat element van stilte te
scheppen: de groote vlakken gedempte kleur, schier ongenuanceerd: het groene
gewaad tegen het zwart van den stoel en het wit van een daarover hangende lap en
alles tegen een grijzen achtergrond. In die rimpellooze rust staart dan naar ons het
fijne, bleeke gelaat met die donkere diepe oogen.
Van een weer heel andere opvatting getuigt het zeer interessante portret van Mr.
Frans Coenen, den schrijver, door Va l e n t i j n E d g a r v a n U y t v a n c k , van
het jaar 1924. Vinden wij bij Schuhmacher steeds dat voortreffelijk samengaan van
kleurvlak en lijnbeweging en een zeer subtiel kleurgevoel, in Van Uytvanck's portret
is voor alles aandacht geschonken aan de psychologie en daarin is dit portret dan
ook sterk. De wat verzuurde, critische geest van Coenen, die is het, welke Van
Uytvanck ons heeft geschilderd en dat is het bijzonder knappe van dit werk. Het
gezicht zonder
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blijdschap, als in een gestadige, bittere afkeuring, hoe scherp is dat weergegeven,
niet met anatomische details, maar in zijn diepste wezen. Opmerkelijk is ook de
houding der figuur tegenover het boek in de hand en de boeken op de tafel. Dat is
niet de houding van een, die zich met vreugde buigt tot het Boek, begeerig naar
schoonheid, maar het is de houding van den gedesillusioneerde, voor wien al deze
boeken niet méér zijn dan de meer of minder goed bedoelde doch steeds gedeeltelijk
of geheel mislukte pogingen tot het scheppen van een kunstwerk; de aangestoken
vruchten van een zieke en onmachtige menschheid! Is de kleur niet zoo boeiend als
bij Schuhmacher of Sluyters, zij heeft toch in dit portret groote verdiensten en werkt
mee om een evenwicht te scheppen, dat de heele compositie bindt.
Eenigszins verwant aan Schuhmacher is K a s p a r N i e h a u s , die naar stijl zoekt,
waarvan zijn zelfportret getuigt. Beiden beminnen de rust van groote effen vlakken
en hun beider werk is een ‘belijdenis van de stilte’. Reeds de compositie op zich zelf
van Niehaus' zelfportret is opmerkelijk. Wij zien hem zitten tegen de strenge contouren
van den zijkant van een oude kast, rechts op het doek en links zien we in groote lijnen
de rest van de kamer. De soberheid, waarmee deze achtergrond is geschilderd, geeft
van zelf reeds een zekere rustige voornaamheid aan de figuur, die eveneens met een
sterke beperking is opgebouwd; de gedempte kleur, waarin het bruin domineert, heeft
een bijzondere distinctie. Zulk een zelfportret, zoo zuiver en krachtig, is een biografie.
Tot besluit van deze bespreking van portretten kan de beeltenis worden genoemd
van den Franschen schrijver Georges Duhamel, geteekend door L e F a u c o n n i e r .
Ook in dit portret is het de geest, die overweegt. Met groote overtuiging is de wat
voorover buigende kop met de diepdenkende oogen achter de zwart-omrande
brilleglazen geteekend en wij behoeven van Duhamel niets te hebben gelezen om al
dadelijk te weten, dat dit een bijzonder mensch moet zijn, die diep nadenkt over het
leven.
***
Rest mij nog een kort woord over enkele stilevens. Zonder te willen beweren, dat de
groote Meester van stillevens uit onzen tijd, Floris Verster, tot dusver is overtroffen,
kan toch worden vastgesteld, dat de traditie van Hollandsche stilleven-kunst, bloeiend
vooral in de 17e en 18e eeuw, door sommigen in modernen geest op gelukkige wijze
wordt voortgezet. Van de moderne stillevens uit de laatste 20 jaren, welke het
Haagsche museum in eigendom of bruikleen bezit, zijn de sterkste die van J a n
S l u y t e r s en P i e t W i e g m a n . Van den eerste treft een doek van eigenaardige
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bekoring, een kamertje met een Maria-beeld en wat bloemen en een doorkijk door
een venster op den topgevel van den straat-overkant, geheimzinnig van kleur,
wonderlijk-suggestief als een verhaal van Gustav Meirink. De tweede toont al zijn
stoere kracht in het groote stilleven, dat zich zelf in een spiegel weerkaatst, teekening
in O.I.inkt. Wiegman zocht hierin zoowel als in ander werk de groote vormen, het
meest-wezenlijke der dingen en hun verhouding tot elkaar in de ruimte.
Een blank en levendig bloemen-stilleven van den Belg G u s t a v e d e S m e t uit
1915 is een gelukkige aanvulling van dit Nederlandsche werk. De Smet staat zeer
na tot bovengenoemde Hollanders en zijn arbeid treft steeds door een krachtige
bewustheid en fijn sentiment. In dit doek zingt de Smet een lichte blijheid uit, welke
sterk contrasteert tegen de donkerzware toon in de stillevens uit denzelfden tijd van
L e F a u c o n n i e r , die toenmaals eveneens in ons land werkte en die veel invloed
heeft gehad op de jonge Nederlandsche school, welke toch reeds neiging had en heeft
tot een tragische aanschouwing der dingen. Het tragisch element in onze schilderkunst
heeft zich, nadat de Dag van het Luminisme was gedoofd, ontwikkeld onder invloed
van moderne Fransche cubisten en tevens als reactie op dat luminisme; het uit zich
o.a. in een donkere kleur en ziet men in dit museum rond, dan vindt men dat element
zonder veel moeite terug in stillevens van L e o G e s t e l , P i e t v a n
W i j n g a e r d t , A . C o l n o t en D . H . W. F i l a r s k i en ook in het zeer
strak-gestyleerde stilleven met doode eend van R a o u l H y n c k e s , die van deze
allen het meest dogmatisch is. Intusschen, al deze moderne stillevens hebben goede,
soms voortreftelijke eigenschappen, maar of zij over vijftig of honderd jaren nog
zullen worden beschouwd als werken, aan geen tijd gebonden, ik zou het niet durven
zeggen. Mij komt in de gedachte, wat Jules Romains onlangs schreef, n.l. dat vele
moderne kunstwerken aan het euvel lijden, dat daarin slechts een enkel element van
de vele, welke ten slotte een werk tot rijpheid moeten brengen, tot uiting is gebracht.
En misschien eischt een stilleven nog meer dan iets anders, dat het wordt gedragen
door diepe aandacht, innige toewijding en krachtige concentratie.
***
De zorgvuldig bijeengebrachte verzameling van het Haagsch Museum in de Zeestraat
zal desniettemin den aandachtigen beschouwer de overtuiging geven, dat het
kunstenaarsgeslacht van thans over het algemeen met overtuiging en eerlijkheid
werkt en met gerechtvaardigde zelfbewustheid zijn plaats inneemt in de ontwikkeling
der kunst. Gelukkig, er wordt niet gesuft in Holland; overal is leven en beweging.
Wat doet het ertoe, of sommigen wat al te wild vooruitspringen? Alles is beter dan
stilstand.
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Onze tijd, met zijn neiging tot verbrokkeling, stempelt deze kunst tot iets dat, naar
den vorm, zonder eenheid is. Maar wanneer wij haar wezen trachten te leeren kennen,
dan blijkt ons dat in al deze zoo verschillend zich uitende kunstenaars ten slotte toch
één streven, één verlangen is: de overwinning van het tijdelijke, de drang naar
verinnerlijking. Een goed museum helpt ons om dit te begrijpen. Het is niet noodig,
hierover veel woorden te gebruiken. Wie met geduld weet te beschouwen en inziet,
dat een kunstwerk niets gemeen heeft met een copie naar de werkelijkheid, zal tot
waardeering van dit streven komen.
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Over twee tentoonstellingen en kunstzinnigheid,
door W. Steenhoff
VAN de verledene en zeer ongelijksoortige tentoonstellingen van Kandinsky en van
der Leek in den Haag, stel ik me voor, dat ze door de bezoekers voor een deel
belangwekkend werden geacht, voor een ander deel curieus, en eindelijk, voor een
laatste deel, onzinnig, of buitenissig. De drie partijen zouden met elkaar aan 't twisten
kunnen gaan om hun meening gestand te doen en aan 't eind niet veel wijzer zijn dan
in 't begin. Alleen wat eigenwijzer!
Van de gelegenheid dezer ongewone tentoonstellingen zullen waarschijnlijk alweer
zéér weinigen het rechte gebruik hebben gemaakt: tot ontwikkeling van hun begrippen
over kunst. En dan allereerst om tot het besef te komen der nutteloosheid (en
onmogelijkheid) van een vaste artistieke taxatie in betrekking tot de cultuur van den
schoonheids- en waarheidszin. Indien het moeielijk is een algemeene, klemmende
definitie te geven van het wezen der kunst, is het dat niet minder van het wezen der
kunstzinnigheid. En ook hierom waren de twee tentoonstellingen, mitsgaders de
bezoekers, de belangstelling overwaard.
Bij het groote onderlinge verschil, hadden die schilderijen met elkaar gemeen het
raadselachtige in de voorstelling. Die van Kandinsky zonder uitzondering, die van
Van der Leek slechts ten deele. Bij zulke gelegenheden is de houding der kunstzinnige
bezoekers bijna even belangwekkend als de tentoonstelling zelf! Men hoort hen
dikwijls zeggen: ‘'t gaat mijn verstand te boven.’ Een twijfelachtige bescheidenheid,
want eigenlijk wordt bedoeld dat ze er wèl verstand van hebben, als het maar normaal
werk is en niet raadselachtig. Echter, iedere kunstuiting is een raadsel, of heeft haar
verscholenheden - niet uitgezonderd die, welke met het historische waarmerk: Kunst,
is afgestempeld. Er wordt alleen gemeend, dat daarbij geen inspanning tot begrijpen
(of oplossen) meer vereischt is.
Niettemin, hoe uiteenloopend zijn ook daar de uitleggingen in de wisseling der
tijden! Het zou nu al heel kras tegen de ‘publieke opinie’ indruischen om de
Nachtwacht of de Staalmeesters als buiten-models, achter te stellen bij de
Schuttersmaaltijd van Van der Helst. Maar hoeveel kunstzinnigen zouden, wanneer
ze alle opgeschroefde vereering eens konden afleggen, zich meer op hun gemak
voelen bij 't waardeeren, en genieten van het overduidelijke en het
technisch-onbenspelijke schuttersstuk, dan bij Rembrandt's mysterieuser en - naar 't
uiterlijk - troebeler schilderwerk. Volkomen onbevangenheid in oordeel is
onbestaanbaar. Het is menschelijk, dat ook de
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meest scherpzinnige en waarheidszoekende zich herhaaldelijk bezondigt aan een
bevooroordeelde uitspraak, gelijk, naar 't heet, ook de grootste heilige nog wel zeven
maal per dag valt. Zelfs het oog, als zintuig, is niet zonder vooroordeel. Wanneer we
eenigen tijd door een gekleurd glas blijven kijken, zien we eindelijk de dingen in
hun kleurschijn niet meer zonderling als in het begin. Zoo wordt ook de tegenzin
voor iedere nieuwe kunstverschijning, als 't oog er aan gewend raakt, eindelijk
overwonnen. De kunstgeschiedenis, bij ieder nieuw hoofdstuk, kan er van getuigen.
Welk getuigenis nog niet zonder voorbehoud kan - of liever màg - dienen tot
bewijsgrond voor de betrouwbaarheid van alle nieuwe kunstverschijning! Het kan
alleen dienen tot waarschuwing voor een lichtvaardig uitgesproken oordeel en strekken
tot bestrijding van ijdele kunstvereering. Het is echter nog vrijwel algemeen, dat bij
voorbaat alles wat ‘modern’ is, of lijkt, als buitenissig wordt aangezien. Nu nog meer
dan in 't verleden. Laten we erkennen, dat het tegenwoordige kunstbedrijf daar ook
nog al eens aanleiding toe geeft. Zooveel ‘modernen’ steken als 't ware de hand in
den bek van een hond. Baldadigheid is voor een groot deel eigen aan moderne
kunstprobeersels. Het is dan ook tegenwoordig niet zoo makkelijk tot recht verstand
te komen over de benaming ‘modern’ - te minder wijl nog al eens als zoodanig wordt
opgediend, wat niet anders is dan een oude, maar weer opgewarmde schotel. Wat is
modern? We spreken ook van het moderne leven, het hedendaagsche leven, en zoo
genomen zou moderne kunst misschien als kunst-van-den-dag, of kunst die bij den
dag leeft, kunnen begrepen worden. Van hoeveel nieuw-opkomende richtingen is
het bestaan inderdaad niet bij dagen te tellen! Wat ook weer een verschijnsel is (niet
zeer verheugend - maar hoe kan het anders in dezen gammelen en jachtigen tijd?)
en dat we hebben te aanvaarden. Laten we - zonder thans hier verder op in te gaan besluiten, dat modern is al wat beweegt, of omgekeerd, dat het bewegende modern
moet zijn. Bewegen is veranderen van stand. Bij lang stilzitten raken de ledematen
verstijfd, of ‘in slaap’. We nemen natuurlijk aan, dat de beweging voorwaarts strevend
is, en niet teruggaande, gelijk een bal, die terugrolt naar een holligheid in den bodem,
vanwaar hij, te krachteloos, werd weggestooten. In de kunstdaad dus alles wat de
energie nog niet verbruikt heeft. En zoo kan ook werk met een meer ouderwetsch
voorkomen zelfs nog ‘modern’ heeten. Maar eveneens moet bij het waardeeren van
kunst de beweging, in vooruitstrevenden zin, aanwezig zijn. Werkelijk kunstzinnig
is niet hij, die behept is met een manie voor kunstwerken, maar die zich werkelijk
interesseert voor kunst, als Levens-getuigenis in 't algemeen. De eerste is verreweg
het meest voorkomend type; het esthetisch genieten is hem niet veel anders dan een
aangename en uitgelezene tijdpasseering - bij gelegenheid, in een museum, of op
een tentoonstelling. Hij gaat erheen als een keurmeester
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met zijn geijkte maatstaf volgens welke, proefondervindelijk, alle artistieke waarden
gelijkelijk meetbaar zijn, zelfs, in de onderlinge verschillen, op den centimeter af.
Hij kent niet den drang, evenzeer over het genotene als over het versmade, met zich
zelf, vruchtbaar te reden eer en. Hij stelt onverstoorbaar aan alle kunst verschijningen
den botten eisch, dat ze, geestelijk en stoffelijk, van overeenkomstige makelij zullen
wezen. De tweede echter (en de zeldzame) leert steeds meer inzien de ijdelheid - en
de nutteloosheid - van een vaststaande meening, de onvruchtbaarheid ook van het:
of mooi, of leelijk vinden, als een soort eindbeslissing, daarentegen echter, dat de
ontwikkeling van zijn kunstzin slechts gebaat kan worden door het vorschen naar de
kenteekenen van het in-zich-zelf waarachtige, onverschillig onder welken vorm het
zich vertoont, of van welken graad het kunstgehalte in een werk moet geacht worden.
Want zelfs bij de gegarandeerde kunstwerken uit het verleden zal de waardeering
bij een hernieuwde en intensieve aanschouwing vandaag niet dezelfde zijn als gister.
We zien het telkens o p n i e u w , maar slechts dan, wanneer de kunstlievende zin
actief blijft en gretig - gelijk alle ondervonden vreugde het verlangen in zich heeft
naar steeds méér en hooger. Dezelfde voorwaarden van beweeglijkheid gelden
eveneens voor den criticus. Ook hij zal gaan beseffen, steeds meer, dat het er minder
op aan komt (noch voor hem zelf, noch voor anderen) wat hij persoonlijk mooi of
leelijk keurt en allerminst, dat hij op gezaghebbende toon zijn eigen meening moet
trachten op te dringen. Hij moet er bovenal voor beducht zijn een sfeer te scheppen
van vóór- of tégeningenomenheid, al kan hij in sommige gevallen oordeelen, dat het,
bij wijze van paedagogische taktiek, beter is te òver- dan te onderschatten. Overigens
moet hij tusschen de menigte blijven instaan met het bewustzijn, dat deze geestelijk
ontvankelijk is als hij en dat hij slechts het woord ter voorlichting kan nemen krachtens
het bewustzijn, dat alle aangelegenheden van kunst en schoonheid - ook buiten het
kunstwerk om - hem in zijn leven 't allermeest ter harte gingen. En zoo lijkt het me
ook van minder belang om bij werk als van Kandinsky en van der Leek een meening
voorop te stellen, bij wijze van taxatie der artistieke waarden, dan wel te trachten er
wat nadere belangstelling voor te wekken, die kan leiden tot meer inzicht van den
zin en de bedoeling van het zonderlinge in hun spraakvormen.
Bij beiden is er de beweging en, van vooruitstrevenden aard. Overigens in zeer
verschillende richting!
Bij Kandinsky vooral, wordt onmiddellijk gestuit op het raadselachtige in de
voorstelling en daarmee van alle nadere kennisneming afgezien. Ook door hen, van
wie verondersteld mocht worden, dat ze althans oog hebben voor louter
schilderkunstige kwaliteiten, voor kleur. Wat nog al onredelijk is, daar zij als
fijnproevers van picturale waarden elders niet gewoon zijn aan een schilderij (bij
Monticelli bijv.) de duidelijkheid in voorstelling tot
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voorwaardelijken eisch te stellen! Die zonderlinge figuren voorbij ziende, had althans
(om te beginnen) de mooie en ruime schilder erkend kunnen worden - en genoten,
ook al is bij hem het kleurwezen van onaardschen schijn. Vooral bij de schilderijen
in het lichtere gamma bestaat en beweegt het zich in vlottende combinatie's van
schakeeringen, misschien beter: kleurschijnsels, gelijk ze wemelen en drijven als
lichtende glanzen in de hemeldiepten, of beven in den regenboog, of nog, gelijk men
ze ook wel gewaar wordt als betooverende chromatische spiegelingen bij aardsche
verschijningen. Dat kleurwezen lijkt eerder denkbeeldig dan in werkelijkheid - te
verstaan als een nabije, tastbare werkelijkheid - bestaanbaar. Het duidt op de
werkelijkheid van verschijnselen, die we toeschrijven aan zinsbedrog bij de
zintuigelijke waarneming, of wel van de onbegrensbare ruimten, de ongenaakbare
diepten in het heelal, waarmee we hier dan in verband kunnen brengen de wentelende
en slingerende bewegingen der figuren, die aan cosmische verschijningen ontleend
schijnen. Nu kan het toeschrijven van eenige geestelijke beteekenis der zonderlinge
compositie's een inbeelding geacht worden door de schilderijkenners, die positieve
eigenschappen (volgens hun opvatting) wenschen - en die er ook zijn!
Want van nabij gezien, als schilderkunstige uitdrukking, heeft de kleur bij
Kandinsky de consistentie en den vezel, gelijk die vanzelf wordt onder de bedrijvige
hand van den waarachtigen schilder. En het is altijd een betrouwbaar criterium bij
de waardeschatting van een schilderwerk - het eens bij kleine brokjes, als een
stoffelijkheid, te bezien. De grilligheid van vormen op zijn compositie's lijkt uit een
even onwerkelijke wereld als etherische kleurschijnsels, die we in de natuur kunnen
opmerken - en die ons treffen. Wie zal echter bepalen de grens tusschen het
geheimzinnige en het klaarblijkelijke, onderkennen de wezenlijkheid van
waarnemingen en gewaarwordingen! Ze is ook in het onbestemde en dwalende
(‘Toute certitude est dans le rêve’, zei Edgar Poe).
'k Zag eens, op den laten avond, in een buitenwijk, een man, die een harmonica
bespeelde. Hij deed het anders overdag, langs de huizen, voor zijn broodje. Hij was
een virtuoos op dat instrument en hij speelde allerlei, dat geliefd was door de
menschen. Maar nu zag ik hem loopen langs een straat, waar het eenzaam was en
donker - voor de ramen waren de gordijnen neergelaten. Doch hij speelde, speelde
maar door - (zonder auditorium). Hij improviseerde zeker, deed het nu eens voor
zijn eigen pleizier - die artiest - en het was mooi en roerend. Het waren echter niet
de melodiën, of aria's uit de opera, die hij anders speelde en, die de menschen zoo
graag hooren. Er was geen touw aan vast te knoopen - er was geen onderwerp; toch
vond ik zijn spel mooier, w e z e n l i j k e r , dan ooit. 't Was of hij uit de ruimte klanken
opving - uit welke gewesten
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kon ik, en verlangde ik ook niet, na te gaan. Dat was z i j n zaak.
Het onderwerp - 't is er altijd, want het is een beeld, dat de gewaarwording zich
schept, en die van zelve, door aangehouden en altijd gretiger waarneming van de
werkelijkheid, tot grooter en doordringender ziening zich ontwikkelt.
Als ik, op mijn rug liggend onder een boom, naar omhoog zie, me bepalend tot
een (starende) observatie van het weefsel der takken en bladeren, doorspeeld van
licht, kan me dat een schoonheidsontroering geven en zal ik de behoefte voelen
daaruit een beeld me te scheppen - zij het niet in den, eenmaal aangenomen,
naturalistischen zin. Of moet ik - afgericht op het maken van schilderijen - dan gaan
bedenken (me zelf ontnuchterend): daaruit zal niemand een boom herkennen. Of
wel, wanneer ik te midden van een onafzienbare heide zit, met een blad teekenpapier
voor me, kan het dan niet gebeuren dat ik 't hopelooze ga inzien van de onderneming
om die uitgestrektheid - naar alle zijden om me heen - uit te drukken door er een
willekeurig brok, binnen mijn gezichtsveld vallend, van uit te snijden. Het is dan
mogelijk, dat ik op andere middelen ga zinnen om een beeld of een verzinnebeelding
van die ruimte te geven, in plaats van een aanlokkelijk heidegezichtje te schilderen.
En-zoo-voort, en-zoo-voort - want de natuur is even onbeperkt in haar organische
regeling van vormen en haar harmonische schikking van kleuren, als de wijze waarop
de mensch ze als wonderbaarlijkheden kan ervaren en veraanschouwelijken. En het
is de kunst, die van die oneindige wisselingen getuigenis heeft te geven.
Kandinsky's compositie's kunnen, als het spel van dien harmonicaspeler, ons als
improvisatie's voorkomen. Hij is bovenal een fantast maar tevens een intellectueele
speurder - schrijver van ‘Das Geistige in der Kunst’. In beide hoedanigheden, als
practicus en theoreticus, heeft hij nog niet het evenwicht bereikt, noodig tot de
onbelemmerde scheppende daad. In de latere werken schijnt het intellectueele element
meer werkzaam te worden, van uit den wil naar een beslotener, meer geometrisch
ingestelde compositie. Dat meditatieve, of méér overwogene, is ook merkbaar aan
het veelvuldig toegepaste dambordmotief in de latere compositie's en nog, aan den
zwaarder toonaard van de kleur, als gezien in de doorschijnende donkere tinten van
een boschvijver. De impulsieve bewegingen van vroeger worden daarmee ingetoomd.
Ten gunste eener verdere ontwikkeling? 't blijve hier een open vraag. Alleen zou er
bij de meerdere concentratie van dezen schranderen en geestdriftigen zoeker op den
bedenkelijken kant te wijzen zijn van individualistische eenzijdigheid.
In geheel andere richting is de uitlegging te zoeken van het zonderlinge in de
voorstelling bij Van der Leck - bij de latere werken dan. Hij is wel het tegengestelde
van Kandinsky - ongeveer als het verschil tusschen een exotische plant en een gave
pot-geranium. Hij heeft niet diens schilders-
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temperament, noch diens ruime en toomelooze fantasie. Hij heeft echter met hem
gemeen een geleidelijke versobering en verstrakking van zijn werk, van beteekenis
als manifestatie van dezen zinnenden (en piekerenden) tijd. De tentoonstelling bij
Kröller gaf een zeer overzichtelijk beeld van zijn werkzaamheid en het is uiterst
merkwaardig - tevens zeer leerrijk - den gang der ontwikkeling van dezen
onverzettelijk-principieelen kunstenaar daaruit na te speuren. Het eerste wat daaruit
blijken kan, is de onverbiddelijke vastberadenheid in het handelen naar zijn
overtuiging - tot in het halsstarrige toe van een geestdrijver. Voorop te stellen is dus
dat dit werk is (we doelen nu vooral op het laatste) van een, die misschien àl te steil
lijkt in de leer, maar die weet wat hij wil, en 't voluit meent wat hij zegt.
Tot uitgangspunt bij dat overzicht dienden enkele dingen van omstreeks 1905-1907,
die echter konden strekken ter oriënteering bij 't verkennen van zijn laatste uitingen.
Want van 't begin tot aan heden, gaat de ontwikkeling wel langs verschillende lijnen,
maar in eenzelfde richting: naar een afbeelding overeenkomstig de gedaante der
werkelijkheid. De kop van een bejaarde volksvrouw is voor de eerste periode in 't
bijzonder karakteriseerend. De overeenkomst met de werkelijkheid is hier al zeer
nauw. Wien het begrip: naturalisme nog niet geheel duidelijk zou zijn, kon het hier
op aanschouwelijke wijze worden bijgebracht. Het is een overtuigend natuurgetrouwe
weergave van een oude vrouwengelaat, met het vertaande oude vleesch en de
armelijke grijze haren, die onder haar gesteven witte muts uitkomen, maar het is
tevens en vooral de onopgetooide, rechtstreeksche uitbeelding van een menschelijk
wezen, een der talloozen, die het leven nooit anders kenden dan in den sleepgang
van een barsch en grauw bestaan. Als een dankbaar schilderachtig motief werd dit
model wel allerlaatst aangezien; wellicht zou dan het menschelijke, daarin uitgedrukt,
een sentimenteeler tintje vertoonen. En dit is van groot belang voor de eerste
kennismaking met den innerlijken Van der Leck uit dat vroeger werk. Aan den ijdelen
eeredienst van het artistieke heeft hij ook later nooit gedaan. Zooals verder de
ontwikkeling gaat is ze als logisch te aanvaarden, uit dit straffe - aan het smakelooze
grenzende - naturalisme. Nadien blijft de aandacht even vast en innig gevestigd op
de werkelijkheidsgedaante, maar strekt zich verder uit tot de verschillende situatie's
van ageeren en gebeuren in het sociale leven.
Er ontstaan tafereelen met figuurcomplexen, die overleg en bezinning eischen bij
de compositie. De menschen krijgen daarin een meer figurale beteekenis; ze moeten
elkaar, ieder als deel van de saamhoorigheid onder bepaalde omstandigheden, gelijk
- of althans overeenkomstig - wezen. Ze zijn verschillende geledingen in het
maatschappelijk contact; de een zich voegend naar den ander. Het stereotype van
gelaat en gedaante is hieruit te verklaren. Het is de realiteit onder een nieuw, en meer
gecom-
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pliceerd aanschijn gezien - en begrepen als het unanieme. Dat brengt mee, dat in de
voorstelling, de onderlinge verhoudingen massaler geschikt worden, zoodat alle
verschijningen zich samentrekken op het generale gebeuren. Er dient daarbij ook
nadruk gelegd te worden op het onderscheidenlijk karakter van het eene deel tegenover
het andere in die algemeene beweging, - bijv. het voorbijtrekken van een troep
soldaten, als beeld van automatische regelmaat ten opzichte van de ongeordendheid
in den toeloop van nieuwsgierige toeschouwers. De vormen worden stelliger bepaald,
de lineaire beteekenis in het algemeene, geordende, samenstel nader ingezien. Zoo
wordt van zelf de profielvorm, of het en face, in de uitbeelding overheerschend, de
compositie gebouwd uit een lijnenstel met overwegende horizontalen en verticalen.
Onder die meer bedachtzame handeling, wikkend en wegend de werking van
afgebakende plans, neemt het werk natuurlijkerwijs het karakter van de
wandschildering aan. Wel laat zich een invloed raden van Der Kinderen's Processie,
zoowel om de tafereel-schikking als om de kleur. Die geleidelijke ontwikkeling gaat
naar steeds grooter vereenvoudiging, tegelijk met een strenger beperking van de
impressionnistisch-naturalistische middelen, waardoor de dieptewerking in het tafereel
al meer wordt uitgeschakeld, het lijnenstel verstrakt en, daarbinnen, de kleurvelden
geëffend. Tot de strakste, peesachtige, spanning is dan geraakt in ‘de Storm’, waar
de algemeen rechtlijnige beweging van zinrijke beteekenis is (de straffe wind aan
zee) en vooral in het decoratief, rythmisch geconstrueerde stuk ‘Havenarbeid’. (Als
glasschilderwerk uitgevoerd, zou het op dit gebied een der belangrijkste - werkelijk
moderne - voortbrengselen zijn). Zoo neemt de naturalistische voorstelling geleidelijk
een anderen vorm aan, die aan te duiden zou zijn als een overgang van het
na-schilderen tot het na-beelden. Het oorspronkelijke, emotioneele element, zich
openbarend in de aandacht voor het accidenteele dagelijksch levensgeval, wordt
steeds meer verdrongen door een koelzinniger oplettendheid voor de realiteit in haar
algemeene kenteekenen van duur en onwrikbaarheid.
Noodwendig volgt daaruit een gedaantewijziging van het werk zelf, dat, meer
bouwend dan vroeger, ook systematischer is ingesteld. Niettemin loopt door dat
styleerend werk nog de ader der innerlijke bewogenheid van vroeger, zich openbarend
in de gevoelige aanduiding van toon en kleurwaarden, die, al zijn ze nu anders dan
voorheen (doch fijner gekeurd) in vlakke plans uitgestreken, van een teedere mildheid
zijn.
En het wil me zelfs toeschijnen, dat in deze, eerder picturale dan statuaire
hoedanigheid, het werk bovenal, tot wat we stijl achten, is toegekomen - dat het
gemoed er toch altijd nog een werkzamer, althans vruchtbaarder aandeel heeft dan
de geest.
Bij werken van monumentale dracht zou over de gaafheid der stijlvolle inkleeding
te discussieeren zijn met de opmerking wellicht, dat het stellen
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van vormen in ordemaat op een vlak wel eens te zeer een gesteven karakter heeft.
Maar karakter en oorspronkelijkheid zijn er zeker niet in te miskennen en het is ook
wel duidelijk, dat Van der Leck hier in geen geleende mantel verschijnt. Het is
opmerkelijk, dat het schilderij met de voorstelling van de blinden in een dorpsstraat
en de blokhuisjes in den achtergrond, juist om de intieme aanvoeling van het
onderwerp - als levensgeval - zich uitdrukkend in een gedempte, tempera-achtige en
zuiver-verklaarde kleur, tot het meest bekorende en bevredigende uit die serie behoort.
Het is de ‘tendresse du métier’, die hier zijn overtuigende macht uitoefent.
Na dezen tijd schijnt de gang der ontwikkeling op een tweesprong te komen met
eenige weifelende stappen in de richting der ‘abstracte beelding’ (‘compositie's’ uit
omstr. 1918). Er volgt echter een terugkeer tot de realiteit - de realiteit niet in het
afgetrokkene (als door sommigen gemeend wordt) maar op zich zelf beschouwd. De
zintuigelijke waarneming blijft zich hechten aan het object als zoodanig, maar komt
tot nieuwe - en zakelijke - gevolgtrekkingen. Het is als een zelfde, aangehouden en
innige belangstelling die (als factor) een steeds meer verscherpte aandacht op het
voorwerp der belangstelling - om het nòg beter te kennen - in werking stelt. Deze
nieuwe vreemdsoortige werkmethode is niet doel, maar middel bij de nadere
verkenning van een vertrouwd terrein. Van meet af aan is altijd weer te beginnen.
Begon Michel Angelo op zijn 40ste jaar, weer niet opnieuw anatomie te bestudeeren?
En wel niet uit ijdele bedoelingen, of uit een gril! Het was alleen uit de begeerte om
de vormelijke gesteldheid uit de innerlijke structuur volkomener te begrijpen.
Zoo is er ook bij Van der Leck die vooruitstrevende beweging - of althans de drang
daartoe - maar op een andere wijs, in samenhang met den geest van dezen tijd. Het
vormprobleem heeft meer dan één kant - dat was hem als een nieuwe ontdekking.
Er is echter één sleutel of één altijd veilige richtlijn: het inzicht dat iedere
vormgesteldheid haar grondtrekken heeft, als elementaire voorwaarden voor de
gedaante waarin ze verschijnt en haar onderscheidenlijk kenmerkt. Ook in psychische
beteekenis. Zoo weten we, dat een gelaat, door enkele strepen binnen een ovaal te
zetten, kenbaar te maken is, en dat zelfs daaruit verschillende staten van een
gemoedsgesteldheid herkenbaar worden, naar gelang de enkele lijntjes in verschillende
richting gaan: horizontaal, schuin omhoog, dan wel omlaag. (Want vormen en lijnen
zijn ook dragers van symbolen). In de praktijk van het teekenen wordt dat tot een
doelmatige methode, ter voorloopige indeeling van een kop of de aanvankelijke
vaststelling van een houding of stand. Het zijn aanduidingen zéér in 't globale, maar
intusschen te beschouwen als een eerste tasten naar het kernwezen, waaruit alle
gedaantevormen op verschillende wijze zich ontwikkelen. Het blijft echter bij een
methodische voorafgaande raming, een schematische aanduiding
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zonder principieel inzicht. Bij Van der Leck echter beteekenen die streepjes, puntjes
en vlakjes wat anders en méér; zij vormen een eindconclusie, een volstrektheid van
vormbepaling. Ze beteekenen een consequente en uiteindelijke doorvoering van het
systeem eener aanvankelijk-schematische vaststelling van het essentieele. Het wordt
bij hem een zeker grondwettelijk stelsel van uitdrukking, door toepassing van
rechtlijnige zwaardere en dunnere strepen - de steile horizontale en verticale, als
steunpunten voor de oneindig-wisselende diagonalen. Uit dit combinatiespel van
lijnen en lijntjes, met tusschenruimten soms en ook wel enkele stippen, als leesteekens
binnen de regels, wordt het beeld samengesteld, - of, zoo men wil, gesuggereerd. En
die suggestie wordt dikwijls versterkt door enkele kleurvakjes.
Het teekenen kan hieruit in zijn rechte en oorspronkelijke beteekenis weer eens
worden ingezien als een schriftuur met kenmerkende teekens, als een
karakteriseerende uitdrukking langs den kortsten weg met zinrijke hiërogliefen, die
voor den kunstgevoelige leesbaar kunnen zijn. Er is echter ook een kunst-teekenen
(gelijk een kunst-photographie) dat meer een artistieke beschrijving dan een den kern
van een vormgesteldheid rakende uitdrukking beoogt. Die verheldering van het begrip
teekenen kan het laatste werk van Van der Leck (die den levenden kern verkiest
boven een aanlokkelijken maar voozen schors) ons weer eens bijbrengen en daarom
alleen al is zijn tentoonstelling voor den ‘kunstzinnige’ van opvoedende waarde. De
menschen in 't algemeen merken bedroefd weinig op in de wereld, die hen omgeeft
en nog minder trachten zij, wanneer zij al door iets getroffen worden (niet door een
platte gebeurlijkheid) er zich rekenschap van te geven, waaròm het hen treft. En toch
zijn zij dikwijls onnoozel genoeg te meenen tot beoordeelen in staat te zijn van een
uiting, die niet anders is dan het resultaat van onafgebroken gretige opmerkzaamheid
en de daaruit van zelf aangewakkerden lust tot meer begrijpen en doorgronden van
dat aan vaste maten gebonden en toch mateloos spel van afwisseling in de uiterlijke
verschijning der realiteit. De menschen, die meer een vragende dan een betweterige
houding tegenover een kunstwerk aannemen, konden wel eens blijken juist degenen
te zijn die ook het meest, en met eigen oogen, kijken in het leven om zich heen. De
leeken zijn voor den kunstenaar niet allereerst beoordeelaars van rijn producten, maar
tevens medewerkers.
Als reeds werd te kennen gegeven, wilde ik me bij de beschouwing van deze
tweeërlei kunst zooveel mogelijk onthouden van een objectieve beoordeeling in den
trant van prijzen of afkeuren, overwegend dat het vruchtbaarder is te trachten tot den
zin van een kunstuiting door te dringen dan haar te nemen tot object van esthetische
genieting. Het daaruit voortspruitend critisch inzicht wint erdoor aan onafhankelijkheid
en, ten opzichte van alle kunstvormen, aan ruimte.
Zoo kunnen, bij al de erkenning der deugdelijke en aanzienlijke waarden
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in deze laatste producten van Van der Leck, toch nog bedenkingen geopperd worden
over den vorm, die thans zijn in grondwezen nog naturalistische kunst heeft
aangenomen. Het feit dat velen, zelfs zij die er prijzend tegenover staan, dit werk
ongeveer opvatten als een puzzle, is niet zoo onbeteekenend als het lijkt. Ze
beschouwen het niet, maar turen er op zoolang tot ze de voorstelling geraden hebben
- waarmee dan hun kunsthonger verzadigd is! Het kan ook anders zijn - en beter het kan een enkelen keer een zekere ontnuchtering geven wanneer het voorgestelde
herkend wordt! Van der Leck legt het er natuurlijk niet op toe om raadsels op te
geven; 't zou zeker een enorme misvatting zijn te meenen, dat daaronder het
raadselachtige, in ieder kunstwerk aanwezig, te verstaan is. Hij streeft alleen naar
het afbeelden der werkelijkheid op de kortste en bondigste wijze, dat is om zoo
zakelijk en scherp mogelijk de bij zonderlijkheden van het eigen wezen - in zijn
onderscheidbaarheid van houding, als stijl - te kenmerken. Hij wordt in zekeren zin
onduidelijk, juist door duidelijkheid - maar dan in 't afgetrokkene van zijn
aanschouwing. En toch de duidelijkheid, waaraan hij schier krampachtig blijft
vasthouden is geenszins die, welke de toeschouwers een zoo makkelijke bevrediging
schenkt! Dat zou wel eens tot een dilemma kunnen worden. Want onder het
inzichtvolle voegen en schikken van die streepjes en vlakjes moet er voor het oog
wel ontstaan een onwezenlijker beeld: dat der harmonie van lijnen en de
evenwichtigheid in de gesteldheid van vormen. De realiteit van de natuur als bloeiende
verschijning. En juist deze wending van de z a k e l i j k e visueele waarneming (die
reeds het plastische element aan reëele gedaanten ontnam) naar de meer
v e r - b e e l d e n d e wordt belemmerd door zijn gehechtheid aan de voorwerpelijke
voorstelling. Dat lijkt me een dubbelslachtigen kant meer dan eens bij het laatste
werk. Het is dan ook van beteekenis, dat juist de gedaanten, die ter herkenbaarheid
't minst aan bepaalde vormen gebonden zijn, die in hun lijnbewegingen gereedelijker
zich eigenen tot zinspeling op het beeld van de bloeiende natuur: - bloemen, boomen
in bloesem - wier verschijning als een eblouissement kan zijn voor het oog, tot het
meest bekorende hooren uit deze categorie en daarentegen die, welke een menschelijk
figuur tot onderwerp hebben, tot het minst bevredigende.
Mogelijk heeft dit werk voor de verdere ontwikkeling van Van der Leck, de
beteekenis van een samentrekking zijner beste vermogens, tot een verder uitzettende
beweging. Maar welke nieuwe koers hij ook moge nemen, we kunnen verwachten
dat het, als heden, in onverdacht-moderne richting zal gaan. Want hoe men de
resultaten van zijn streven ook waardeeren wil, het houdt elementen in, die voor de
ontwikkeling der tendenzen in de werkelijkmoderne kunst, van een nog te weinig
ingeziene, stuwende beteekenis zijn.
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Oude Parijsche hotels,
door G.T. Scheltema
Het ‘Hotel de Hollande.’*)
I.
DIT staat slechts in ver verwijderd verband met toerisme of een oud-Hollandsch
‘koffiehuis, met logement’, Hollandsche restaurants in de rue Pigalle of zooiets! Ge
begrijpt: het gaat hier over deftige oude heeren-huizingen.
Ook aan deze oude, dikwijls monumentale h o t e l s is de lichtstad rijk en, ondanks
het meedogenlooze slooperswerk ten behoeve van breede boulevards, kolossale,
maar zelden fraaie bankgebouwen en warenhuizen, ten behoeve van boven- en
onderaardsch verkeer, zijn er nog verscheidene, die door den artistieken smaak van
hun architecten en hun bewoners of door dezer historische beteekenis nog onze
aandacht trekken. Doch het lawaaiende heden verdringt de schimmen van het verleden.
Men vindt ze moeilijk in de wereldstad. De fragmenten schijnen eerst waarde te
krijgen, als ze zijn bij den antiquair, in het museum.
In verband met haar herdenkingsjaar, bezochten tallooze toeristen in 1926 de
tentoonstelling in het hotel van Madame de Sévigné (museum Carnavalet). Men ging
ook nog even kijken naar haar geboortehuis en de huizen van de Richelieu en Victor
Hugo, dateerend uit den tijd van Henri IV, aan de eigenaardige, nabijgelegen p l a c e
d e s Vo s g e s , maar dit is dan ook het meeste wat de sight-seërs, die voor een groot
deel dezen hoek van de r i v e d r o i t e ‘links’ laten liggen, van dit oude stadsgedeelte
gaan zien. Ook de oudere tijd van Henri IV, ‘l e B é a r n a i s ’ , ‘ l e Ve r t
G a l a n t , ’ ‘ l e b o n r o i ’, die wilde, dat iedereen 's Zondags ‘een kip in de pan’
had, den goeden koning, die lang geen ‘brave Hendrik’ was, doch geen
veroveringsoorlog ondernam ondanks zijn macht, de tijd van den jovialen, galanten
echt-Franschen koning heeft hier nog altijd belangstelling, zooals blijkt uit het succes
van het pas verschenen boek ‘Henry IV’ van Lannux. Hij wordt opnieuw actueel
door diens meening, dat deze vorst (met Sully) de eerste ontwerper van een
Europeeschen volkenbond is.
Doch ook de volgende eeuwen trekken opnieuw onze aandacht: Lodewijk XIV
en zijn tijd werden herdacht door een tentoonstelling in de Galerie Mazarin van de
Bibliothèque Nationale, terwijl onlangs een ten-

*) Enkele illustraties en gegevens zijn ontleend aan het fraai geïllustreerde werk door
Soulange-Bodin ‘le Quartier Ste-Avoye’, uitgever F. Contet, 9 rue de Bagneux, die een heele
serie oude hotels en kasteelen uitgaf en de foto's bereidwillig afstond.
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toonstelling van ‘les grands salons littéraires’ in het museum Carnavalet, ons ook
verplaatste in de volgende eeuwen. Het oude hotel van mad. de Sévigné, met in de
aangrenzende zalen de vitrines met oude costuums en de herinneringen aan Voltaire,
George Sand, - men ziet er tegenwoordig een afgietsel van haar mooien arm en een
van de hand van Chopin -, men kon voor de herdenking van de salons der beroemde
mondaines als mad. de Sévigné, de la Sablière, de Tencin, Géoffrin, du Deffand, de
Stael, Récamier, wier salonmeubels men hier zag, geen betere omgeving kiezen.
Schilderijen en teekeningen voerden ons een oogenblik in de interieurs harer hotels.
We zagen, te midden van een ochtend-sans-gêne - een bezem staat in den hoek van
het vertrek, een hel vuur vlamt in den open haard - de bekoorlijke mad. Géoffrin
ontbijten, terwijl haar knecht, die achter haar staat, haar voorleest! Boucher heeft
een schets gemaakt van een aandachtig gevolgde lezing door Alembert in haar salon.
Mad. de Sévigné had in zekere mate gelijk, toen ze beweerde, dat het koffiedrinken
wel uit de mode zou raken: een 18e eeuwsch schilderijtje toonde ons reeds ‘u n t h é
à l ' A n g l a i s e ’ in de salon van prince de Conti; blijkens een spinet, een cel en een
man met een guitaar worden de litteratuur en de thee door muziek afgewisseld.
Galerie Mazarin, hotel Albret, hotel Sully, hotel du Deffand, hoevele herinneringen
aan beroemde en beruchte menschen! ‘H o t e l d e H o l l a n d e , ambassade uit de
17e eeuw’ iets dergelijks staat er ergens in de G u i d e B l e u en andere gidsen;
onwillekeurig gaan de gedachten naar het eigen land; dat was immers ook onze
g o u d e n e e u w ! Ook wij hadden vele groote mannen, zeer velen voor zoo'n klein
land, doch hoe veel minder toonen we het aan het nageslacht dan andere landen, groote, die dikwijls zich er aan te buiten gingen, ook te Parijs, doch méér te Berlijn,
- kleine, zooals Toscane (Florence). De afwezigheid van natuursteen, onze
oud-hollandsche eenvoud - een deugd, en zoo zij een n o o d werd, noemden we haar
wéér d e u g d - het zijn verklaringen, waarom noch de residentie noch de hoofdstad,
oude monumentale woningen bezit.
Gelukkig bezitten we nog het huis van Johan de Wit, het Mauritshuis, die men in
het buitenland zeker den rang van p a l a z z o en h o t e l zou verleenen, doch hoe arm
zijn we, vergeleken bij de vele mooie en typische 16e, 17e eeuwsche kleinere huizen,
aan dergelijke stijlvolle voorname woningen! Het feit, dat onze beeldhouwkunst ook al hebben we een h u i s m e t d e h o o f d e n in Amsterdam, eenige gedecoreerde
gevels en enkele sober versierde oude poorten, stadhuizen, wagen en kerken - nimmer
met onze schilderkunst wedijverde, - gaan we een kentering beleven? - zal den bouw
van monumentale en fraai georne-
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menteerde stadswoningen zeker niet hebben aangemoedigd. Ze hebben echter eigen
distinctie, de deftige oude huizingen der Haagsche Voorhouten, der Amsterdamsche
grachten.... niet te ver van de b o c h t ! (Gelukkig werd onlangs een tot
burgemeesters-ambtswoning gepromoveerd!) Het is of men meer aandacht had voor
den bouw van royale woonhuizen b u i t e n de steden; het vorstenhuis gaf het
voorbeeld (Huis ten Bosch, Huis de Pauw, het vroegere Huis Honselersdijk, enz.);
we zijn nog rijk aan mooie kasteelen, als Muiderslot, Middachten, Twickel, en oude
buitenhuizen (als langs de Vecht)!
Parijs en - hoewel in mindere mate - vele andere Fransche steden als Rouaan,
Caen, Bourges, Aix-en-Provence etc., zijn nog goed voorzien van kleine oude
paleizen. In deze provinciesteden zijn ze meestal ouder en rijker versierd dan te
Parijs: Caen: hotels du Than (gothische flamboyantstijl), de Valois, des Monnaies
(renaissance); Bourges: hotels Cujas, Lallement (alle 16e eeuw), Jacques Coeur
(begin 15e eeuw, een groot paleis van een rijk koopman), hotel Bourgtheroulde te
Rouaan, enz. Op de Cours Albert I vindt men nog een hotel in Venetiaansche
renaissance*), doch de meeste Parijsche hotels dateeren uit de 17e en latere eeuwen;
bekende architecten en beeldhouwers als Lescot, Jean Goujon, Mansart, Ducerceau,
hebben hun namen eraan verbonden; bekende schilders en houtsnijders zorgden voor
het binnenwerk. De oudste hotels dateeren uit de 15e eeuw; er resten er maar twee:
het hotel de Sens,†), woning van de aartsbisschoppen van Sens (Parijs was tot 1623
een bisdom onder hen ressorteerend) en het hotel Cluny, voormalig klooster, ter
plaatse, van nog ten deele aanwezige Romeinsche thermen, waar in de 16e eeuw de
weduwe van Lodewijk XII, Marie d'Angleterre, woonde. Een poort met 2 torens, in
de rue des Archives, is nog het overblijfsel van het 14e eeuwsche hotel Guesclin (de
Bretonsche krijgsman), later bewoond door de de Guises). Men herkent gemakkelijk
den stijl van dezen tijd; de gebouwen hebben met hun ronde torens en gecreneleerde
muren nog het karakter van versterkte kasteelen, gedecoreerd met laat-gothische
versieringen. In Italië (Toscane) heeft de stijl der massieve, forsche, defensieve
paleizen, met den zwaren onderbouw en lichtere, fijn geornamenteerden gevel, zich
ook na de 15e eeuw gehandhaafd, in Venetië werd de bouw lichter en rijker, in Genua
bouwden de kooplieden hun kolossale, meer i n -wendig geornamenteerde en
gedecoreerde vorstelijke woningen.
De 16e eeuwsche en latere Parijsche hotels ontstonden in tijden met meer
persoonlijke vrijheid in de steden; het zijn argelooze woningen, die haar seigneuraal
uiterlijk vooral danken aan de royale poorten en binnen-

*) Door Francois I nabij Fontainebleau gebouwd voor zijn zuster Marguerite de Navarre, werd
het in 1824 naar Parijs verplaatst.
†) Hoek rue de l'Hotel de Ville, de smalste straat van Parijs (1.50 M.).
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plaatsen, terwijl in Italië de familieveeten behoedzaam ‘my home is my castle’ (in
Italiaanschen zin) doen bedenken. Hoe sober, zonder eenige uitwendige versiering
zijn die tijdens Henri IV gebouwde huizen van de place des Vosges, vergeleken bij
het rijk geornamenteerde hotel van 's konings minister en vriend: Sully*) Het hotel
Jeanne d'Albret†) (zijn moeder), in fraaie renaissance, is weer een toonbeeld van
eenvoud.
Inwendig waren die hotels echter meestal rijk geornamenteerd, ook die van de
Place des Vosges, zooals blijkt uit de naar het museum Canavalet overgebrachte
plafonds en lambriseeringen van het hotel Dangeau (thans synagoge)§). Ook tijdens
Lodewijk XIII en den Roi Soleil bleef de Place Royale (Place des Vosges) de
pantoffelparade der élite en de aristocratische hotels uit dien tijd vindt men
voornamelijk daar in de buurt en in de richting van de Temple. Zoo ontwikkelde zich
de wereldstad, als de de wereld, in westelijke richting. Ook ter plaatse van de groote
boulevards doch in den tijd van Lodewijk XV en Lodewijk XVI zien we de patricische
woningen, behalve in de faubourg St. Honoré, vooral in de faubourg St. Germain
verrijzen, in de 19e eeuw in de Champs Elysées en nabij de place de l'Etoile. Nog
hebben deze buurten van de boulevard St.-Germain en de Place Vendôme - rue
Royale, rue dela Boëtie - hun voornaam karakter voor een groot deel behouden,
doordat vele hotels regeeringsgebouwen en vreemde ambassdes werden, terwijl de
winkeliers, die zich hier vestigden vooral den luxehandel uitoefenen: schilderijen,
antiquiteiten, juweelen, etc. Waar eens madame de Pompadour woonde (het in 1718
voor den graaf d'Evreux gebouwde hotel in de rue de fg. St.-Honoré) zetelt thans de
president van de republiek, waar madame de Staël woonde (hotel de Salm, quai
d'Orsay) is het museum en de administratie van het Legioen van Eer gekomen, de
kamer van afgevaardigden trok in het hotel van de hertogin de Bourbon, haar president
in het hotel Lassay, hotel Beauvau (fg. St Honoré) werd ministerie van binnenl.
zaken; place Vendome, hotel de Grammont werd ministerie van justitie, het ministerie
van Openbare werken legde beslag op de hotels van een hertogin en een maarschalk
(Bd. St. Germain) etc. Zoo kwam ook het Nederlandsche gezantschap enkele jaren
geleden terug in het St.-Germainkwartier (meerdere onzer gezantschappen hadden
hier reeds gehuisd, zie verder) en betrok korten tijd later zelfs de Sovjet-republiek
een dergelijke, nabijgelegen aristocratische woning in de rue de Grenelle.**)
*) Rue Rivoli, 62.
†) Rue des Francs-Bourgeois 31, vermoedelijk zijn de versieringen van de cour weg genomen.
Ook No. 30 dateert uit den tijd van Henry IV; mooie poort.
§) Vele oude gevelversieringen en mooie betimmeringen van hotels kwamen in dit museum
terecht.
**) Het gebouw, waar thans de Nederlandsche gevolmachtigde Minister woont en waar de
bureau's van het gezantschap en het consulaat zijn gevestigd, rue de Grenelle 85, is het
vroegere h o t e l d ' A v a r a y . Het heeft, zoowel van de C o u r d ' h o n n e u r , als van den
met Hollandsche tulpen beplanten tuin gezien, fraaie, nogal strenge, weinig versierde gevels:
eenige sculptuur in de midden-frontons en onder het mooie balcon aan de tuinzijde. De
empire-decoraties der zalen, de fraaie trap geven het een voornaam aanzien, Ter plaatse van
het schild met de Nederlandsche leeuwen, in het tympan boven de p o r t e c o c h è r e ,
bevond zich vroeger het wapen der d'Avaray's. Deze uit de 13e eeuw stammende
Zuid-Fransche familie van generaals en hoogen rang bekleedende officieren liet het gebouw
zetten in 1718. De tijdens de revolutie in het hotel wonende markies ontsnapte nog juist aan
den valbijl en zijn opvolger werd door Lodewijk XVIII hertog gemaakt. In 1920 was het
hotel gemeenschappelijk bezit van drie gebroeders d'Avaray, die het dat jaar verkochten aan

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

96
Het spreekt echter van zelf, dat in den Louis XV-tijd ook verschillende bekende
figuren hun woningen hadden in de oude buurt van het Marais, op den rechter oever.
Achter het archief-gebouw, rue des 4 Fils, is het hotel van mad. de Deffand, waar
Voltaire, d'Alembert, Montesquieu en de versmade president Henault haar beroemde
litteraire salon bezochten en later, toen haar cysnisme op haar ouden dag plaats
maakte voor smachtende affectie, de versmadende Horace Walpole.. Maar hoe
eenvoudig zijngevel en cour d'honneur; fraai smeedwerk is nog het eenige uiterlijke
ornament. Ook de woning van president Henault*) - met een mooi balcon - is heel
wat eenvoudiger, dan die van Lamoignan, den e e r s t e n president van Parijs†). Deze
oudere hotels vertoonen dikwijls meer sculptuur en versiering. Door verbouwing
ging hier echter veel verloren. Oorspronkelijk woonde hier, einde 16e eeuw, de
natuurlijke dochter van Hendrik II (den echtgenoot van Catharina de Médici). De
17e eeuwsche hotels de Mayenne (rue St. Antoine), de Beauvais (rue François Miron,
mooie cour d'honneur, monumentale trap), Juigné (rue Thorigny, mooie
gevel-frontons, eigenaardige sphinx, terzijde van de cour, de tweede is door
bebouwing verdwenen) zijn wel de belangrijkste, die men hier, nabij de place des
Vosges, nog aantreft. Doch wat is er veel van de ornamentiek verloren gegaan door
verbouwing en verwaarloozing (doordat er verschillende onbemiddelde gezinnen in
zoo'n gebouw kwamen te wonen: hotel de Beauvais!) Dat Mansart het hotel van de
tijdens den Zonnekoning schitterende, geestige Ninon de Lenclos bouwde en Mignard
de plafonds schilderde (rue des Tournelles, 28), lijkt thans onwaarschijnlijk en men
schiet te kort aan fantasie om zich in zoo'n eenvoudige cour een fijn gedecoreerden
draagstoel te denken, gedragen door keurig gekleede, witgepruikte lakeien, terwijl
twee nog mooiere elegante markiezen met vele voorzorgen en strijkages de precieuse
g r a n d e d a m e uitgeleide doen!
Naderen we meer den Seine-oever, dan vinden we daar nog een viertal goed
geconserveerde hotels. De restauratie van het hotel Fieubet heeft zich zelfs overtroffen:
de gevel is in het begin 19e eeuw zoo overladen met beeldhouwwerk, dat van de
origineele façade niet veel meer is te herkennen. In de rue Geoffroy l'Asnier valt de
aandacht op een zeer decoratieve poort: die van het ten deele uit den Henri IV-tijd
dateerende hotel

den Nederlandschen Staat. Kort daarop wisselde ons gezantschap de eenvoudige woning aan
de rue Boissière met dit, zeker wel permanente, patricische verblijf.
*) Rue François Miron.
†) Rue Pavée.
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HOTEL FRANçOIS I, BEGIN

16DE EEUW.

HOTEL SULLY (COUR), BEGIN

17DE EEUW.
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HOTEL JUIGNÉ (COUR)

17DE EEUW.

HOTEL DE BEAUVAIS (COUR)

17DE EEUW.
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XXIV

CAEN, ANCIEN HOTEL DE VALOIS,

16DE EEUW.

CAEN, ANCIEN HOTEL DES MONNAIES,

16DE EEUW.
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CAEN, HOTEL DU THAN,

16DE EEUW.
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XXV

HOTEL TIEUBET,

16-19DE EEUW.

HOTEL LAMOIGNAN (COUR) EIND

16DE EEUW.
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HOTEL DE SENS,

15DE EEUW.

TORENS VAN HET HOTEL GUESCLIN DE GUISE,

14DE EEUW.
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XXVI

ROUEN, HOTEL BOURGTHEROULDE, BEGIN

16DE EEUW.

BOURGES, COUR, PALAIS JACQUES COEUR,

15DE EEUW.
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HOTEL CLUNY,

15DE EEUW.
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Chalons-Luxembourg (waar d'Annunzio na den oorlog woonde), mooi Louis
XII-paviljoen, vroeger bewoond door den connétable de Montmorency. Gaan we nu
even de brug over naar het Ile St. Louis, dan vinden we aan de quai d'Anjou nog het
eenvoudige, doch voorname hotel Lauzun, tegenover de plaats, aan de overzijde van
de Seine (Quai des Célestins), waar Molière zijn theater in een kaatsbaan had
ondergebracht. Ook dit hotel, waar de pretentieuse hoveling van den roi Soleil woonde
(later werd een deel bewoond door Baudelaire) is uitwendig zeer eenvoudig (mooie
balcons aan voorzijde en cour, eigenaardig versierde regenpijpen) en het monumentale,
voorname ziet men vooral als men een blik werpt in de cour d'honneur; ook de
betimmeringen der vertrekken moeten zeer goed zijn, doch men krijgt ze niet
gemakkelijk te zien: de tegenwoordige bezitter en bewoner Bn. de Pichon (wiens
familie in vroegere eeuwen het gebouw ook bewoonde) laat ze niet gauw zien. Op
den oostelijken hoek van het eiland nog het eveneens goed geconserveerde 18e
eeuwsche hotel Lambert (waar madame du Châtelet woonde en Voltaire geruimen
tijd logeerde). Het gebouw is meer groot dan monumentaal, doch bevat vele goede
schilderingen en kunstwerken, die op verzoek te zien zijn.
Onwillekeurig denkt men, in dit domein der 18e eeuwsche intellectueele liefde,
aan het portret van de tentoonstelling der salons: de markiezin gebogen over een
papier met cirkels, een groote passer in de kleine hand, een gedicht van Voltaire
eronder:
‘A coté de Newton l'immortelle s'élève dans les airs!
Et, parcourant des cieux la carrière infinie, mesure l'univers,
Ornement de son sexe et du siècle ou nous sommes,
Le but de ses traveaux est d'éclairer les hommes...’
(Slot volgt).
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De blind-gewordene
door Karel van de Woestijne
In naam van Vader en van Zoon,
in naam des heil'gen Geestes, amen.
- Ik ben de moeder van een woon
die blinkt aan duizend ramen.
'k Lig, eeuwig-zwanger, in een kraam
dat van geen avond of geen morgen,
dat, hel van hoop noch zwart van zorgen,
niet is te noemen met een naam,
of 't zou, bezet en onbezeten,
Licht-zelven moeten heeten.
'k Ben blind, en 'k heb den dag beschaamd.
Ontkenning, ik, van alle duister,
heb 'k alle vraag en vrees omraamd
met laaie van mijn luister.
Ik ben het vlak van elken muur
die, waar de dag blijft onbegonnen,
die, waar geen schemeringen ronnen
ter talm'ge waak van 't avond-uur,
bestendig van mijn blanke wake
een steeds-gelijke bake.
En 'k ben de aanhoudende geboort
- o tuimel-vlucht van sneeuwen vlindren -,
'k ben, alle dage' en nachten voort,
de nieuwe klaart van kindren.
Hun weemling is mijn rijk bestaan.
De glanzen van mijn buik, ontsloten,
zijn, klachteloos en onverdroten,
herhaalde vorm van mijn vergaan,
maar zonder dat ik mijnen lijve
óneischend zoude blijven.
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Zoo word 'k beluik van, eindlijk, Nul;
'k word, in aanhoudendheid herboren,
't abstracte zaad waar 'k al het koren
in zijn beteeknis hul.
'k Ben, alle ruimten afgewezen,
'k ben, buiten klem en kleur van tijd,
in 't een'ge en wezenlooze wezen,
teeken der menigvuldigheid.
Zoo, blinde, ben 'k, zal zijn geweest, en
word luister eeuw'ger feeste.
Maar neen: 'k ben de eindlijk-leêge korf
die, aller vruchten dóor-gedragen,
voor de eigen ijlt den geur verworf
gehéel van boome' en hagen.
'k Ben de gekéerde korf die, zwoel
van 't wandlen der gezwollen bijen,
aan rijke raten 't broed gedijen
en rijpend leven zoemen voel.
Zoo zal ik in mijn schoot niet gaêren
dan wat daar ándren baren.
Ik ben de glans niet van de zaal
waar 'k elke rib tot kaars zou rechten
en, zelve afzijdig, zelve vaal,
de klaarten zou beslechten.
Maar 'k ben ontvangst van elken blik
die, zal míjn blik hem niet verrijken,
uit mij de duisternis doet wijken,
'dat ik mijn nieuwe licht beschikk'
naar de orde die, van mijne bede,
verzekere ieders vrede.
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Mijn vrede; úw vreê.... - Maar is mijn licht,
de wolke van mijn nacht doorzonken,
is ooit der maan van mijn gezicht
een andre maan ontblonken,
o Vijver? Ben ik eerder niet
de vijver die zijn schielijk leven
der schicht'ge spoele voelt doorweven
die de ándre mane door me schiet?
Ben ik een vreê; ben ik uw vrede?
gij: deelt me úw mane mede.
Zoo ben 'k aanhoudend elker borg
waar 'k ben, aanhoudend, weder-borge.
En is uw zorge míjne zorg,
saêm zijn wij vreugd van morgen.
Omdat ik blind ben, mag uw zoen
mij binden met het onbekende;
kan mijne lippe, wáar 'k me wende,
om aarde en hemel rijklijk vloên;
en kan mijn oog, mijne arreme ooge
zijn algemeenheid togen.
- Maar weet het: 'k heb het duur gekocht.
Van elk genieten heerlijk jonger,
had ik 't onreikbare verzocht
tot dorst en honger.
In graagte of gruwel van den tijd,
met heel den glans van al mijne oogen,
zoude ik den felsten stamp gedoogen.
waar hij tot trots me hadd' gewijd.
Ik zág toen. En 'k zag blank me: teeken
dat niets mijn wil kon breken.
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Maar, zuur van 't denke', ozoon der daad,
dra zoudt gij branden in mijn wonden.
Ik heb gestaan als wie daar staat
aan zijnen paal gebonden.
Ik ben die mijne leden rek
(ik wás; maar ben want ik wil blijven),
waar pikt te zijnen lieven lijve
een hemelsch-blijde vogel-bek,
en ook, aan lever en aan liesen,
meer-ménschelijke spiesen.
Mijn hart, het werd een vat vol stroop
waar vliege' als zonden kwamen zitten:
gesloten vaas, waar in de hitte
insekten-wriemel kroop.
Mijn hoofd, het werd geheim festijn
voor ongekende en geer'ge gasten
die, ziek van ate of zat van vasten,
die, zwoel van derve' of zuur van wijn,
lang moe maar maatloos-mild, bewezen
de onwaardigheid, te wezen.
Toen zou 'k me zoeken in me-zelf.
Ik heb mij in me-zelf gevangen.
Mijn voet vond steeds herhaald gewelf
voor 't luistren naar mijn gangen.
Ik daalde. Aan eiken kelder zong
het tij me toe van wachtend water,
en - geen begeerte, en zelfs geen schater
die rillend reed door mijne tong.
Me-zelf ter zij ten zelf-oorbore:
zelfs Gode ging 'k te lore....
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- Maar néen: God is een koene knecht.
Ik zou me deelen noch beheeren;
Hij zou mij keeren uit 't gevecht:
Hij zou mijne óogen téren.
Hij zou mij geven de'eenen nacht,
blind!, 'dat geen nacht ik zou verzoeken;
'dat ik geen slechten dag nog zoeke
waar slechts de dood nog loerend wacht.
Hij zou mij halen uit de holen
waar zelfs het vinde' is dolen.
Hij heeft me, blijde, recht en net
tot frisch een heldren disch gekoren.
Mijn oog, het heeft zich opgezet
om nieuwigheid te hooren.
En met de vreugde van een wees
heb 'k weêr de zuiverheid gegeten.
Een engel zong, een ster verrees,
en 'k was 't onmiddellijk vergeten.
Heb 'k ooit geleden? 'k ben verlost:
ik ben in nieuwigheid gedost.
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Uit liefde-gons, uit zorg-geruisch,
uit alle zielen om mij samen,
werd ik de moeder van een huis
dat blinkt uit duizend ramen.
Ik ben die deel, en niet en deel
dan wat 'k van állen heb ontvangen,
ik die der dieven van 't verlangen
de duurste en ruimste buiten heel.
Komt allen naêr, die hebt gegeven:
ik borg uw diepste leven....
- - Uit Uwen wille, Vader, Zoon,
en heil'ge Geest, in Uwe hoede:
onder het goud van mijne kroon
druip 'k van den rijksten bloede.
Gij hebt gebeurd mijn zéekre plaats:
mijn voet op de ijdelheid der schriften;
geheel gewasschen van de driften
de gladde glanzen mijns gelaats;
en mijn gedicht dat, zonder einde,
gedicht dat, zonder einde....
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede deel.
Derde hoofdstuk.
EN nurse, dan haalt u de kinderen uit school, met Frans in het wagentje.
- Ja mevrouw. En als het weer regent?
Ruth keek het raam uit; het was een gure en grauwe herfstdag, de kleine
kastanjeboom in haar tuin had aangevreten, zwart-omrande blâren. Ze voelde haar
weifeling, en dit ergerde haar. - Frans heeft een cape, en u? moet u eens een
mackintosh koopen.
Nurse draaide zich om naar de deur. - Dus dan neem ik het kind toch mee, zei ze
scherp, alle vragen naar zichzelf afwijzend.
Ruth antwoordde niet meer, ze wilde alleen zijn. Zoodra ze hoorde dat de
kamerdeur gesloten werd, keek ze rond. Dit huis beviel haar sinds lang niet meer,
het had geen andere woonruimte dan deze suite. Daarmee moest ze het doen, - met
drie kinderen, en een man als Frans, Belachelijk. De achterkamer was haar salon;
haar vriendinnen noemden hem: gezellig, - alsof ze daar het kleineerende niet in
voelde. En Frans maakte hem klein, alleen door er binnen te komen. Vroeger had ze
dat niet gezien, dat de stoelen te popperig voor hem waren, en dat hij bijna zijn hoofd
zou stooten als hij opstond. Hij was ook zwaarder geworden in hun huwelijk, een
kolossale man. En waarom bleef hij hier wonen? Als hun gezin zich nog uitbreidde,
dan moesten ze wel veranderen, maar het scheen tot staan te zijn gekomen na het
derde kind. O, dacht ze schamper, ze zou hem niets vragen, hij was heer en meester.
Maar het verontrustende was, dat zij haar invloed voelde wankelen. Haar verlangen
naar macht stuitte tegen deze nauwe wanden. In haar eenzaamheid vooral voelde ze
een beklemming, alsof haar de lucht om te ademen te schraal werd toegemeten. Als
ze geen kinderen meer kreeg, hoe moest ze dan haar goed recht aantoon en op een
grootscher leven?
Onderwijl schikte ze de theetafel; ze zou bezoek kunnen krijgen, dezen middag.
Heimelijk verlangde ze naar menschen. Ze zou van anderen willen hooren dat Frans
van zich deed spreken, door de uitgebreidheid van zijn connecties. Ze wilde ook,
met plotselinge hevigheid, dat anderen van zichzelf zouden vertellen, intieme dingen
loslaten van hun leven, en hun verwachtingen. Zij had geen enkele vertrouwde. Het
kostte haar wel vaak inspanning, haar moeder niets te doen weten van zichzelf, maar
ze was er vast van overtuigd, zich niet bloot te moeten geven. Met vrien-
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dinnen viel haar die terughouding gewoonlijk niet zwaar, zoodat die dan ook als
onopzettelijk kon aandoen.
Het dienstmeisje kondigde bezoek aan: Juffrouw Youngwill.
Ruth glimlachte. - Goed zoo, prevelde ze. Ze liep nooit iemand tegemoet, behalve
Frans, een enkele maal.
Audrie Youngwill kwam binnen. Ze was een vrij lang, mager meisje van een jaar
of dertig. - Dag! Ik ben vroeg, hè? ik verlangde naar je.
Ruth kuste haar licht. - Zoo, hoe is 't ermee? kom zitten. Iets bijzonders gebeurd?
je lijkt een tikje nerveus.
Audrie gichelde even. - Och jij, met je scherpen blik. Nou ja, laat me nerveus zijn,
ik sta weer eens voor een beslissing, tenminste.... Ze hield even op, kamde wat door
haar kuif, voor den spiegel.
Dus hij heeft je nog niet gevraagd, dacht Ruth, met eenig spottendfelle accenten.
Maar ze wachtte, trok haar wenkbrauwen plagend omhoog.
De ander wendde zich naar haar toe. - Als ik het jou vertel, zwijg je er dan over?
- O ja. Het klonk wegwerpend. - Wien zou ik het zeggen, daarenboven? Frans, maar ik geloof niet dat hij zich erg interesseert voor e.... Je moet het hem niet kwalijk
nemen, kind.
Audrie wist nu zeker dat ze spreken zou, en Ruth wist het al iets langer.
- Blijven we hier? vroeg ze, of gaan we de stad in? Neen, ik zie aan je gezicht dat
je hier wilt blijven; - ik zal vroeg om thee bellen.
- We zitten hier gezellig, zei Audrie.
Ruth's neusvleugels trilden even. Ik weet niet of je later nog wel komen zult, als
ik een grooten salon heb, dacht ze.
De ander stak roekeloos van wal.
Veel later, toen Mrs. Parler aangediend werd, viel het Audrie op, dat Ruth niets
van zichzelf had verteld, Kwam het door haar belangstellend luisteren, dat geen tijd
overliet?
Mevrouw Parler was oud geworden. Haar kleine, scherpe gezicht was voos, en
tegelijkertijd vervallen. Haar kin stak armelijk-schraal naar voren, en onder haar
oogen leek haar huid donker geverfd. Zij vroeg instantelijk: hoe het ging, met de
kinderen ook, en nurse, en Frans. Ruth antwoordde kort.
- Och mevrouwtje, barstte Audrie uit, ze wordt hoe langer hoe geheimzinniger,
ze is lief, maar....
Ruth viel haar kalm in de rede: Maar ze heeft niets te verbergen. Wat wil je? een
getrouwde vrouw beleeft geen romans meer, tenminste niet als ze gelukkig getrouwd
is. - Haar toon was volmaakt ernstig. Mevrouw Parler keek haar dochter aan. Audrie
heeft gelijk, dacht ze, maar al woonde ik hier in huis, dan zou ik nòg niets weten.
Nurse kwam terug met de kinderen. Die werden één voor één door de
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grootmoeder gekust en op schoot getild, wat de beide jongens zich lieten welgevallen,
maar Flor had zich onmiddellijk laten wegglijden. Ze wist al lang dat ze sterker was
dan grootmoeder, en dat het niet prettig was, zoo dicht bij dat vale, rimpelige gezicht.
Herbert, een groote jongen van vijf jaar, hing graag op iemands schoot. Hij was lui
en doezelig. Dikwijls liet hij zijn oogen half dicht vallen en stak een vinger in zijn
mond, zoodra hij den steun voelde van een paar knieën en een borst. Hij was heimelijk
niet mevrouw Parler's lieveling, en zoo was er dan eigenlijk niemand die van hem
hield. De jongste, die nu drie jaar was, had een fijn muizengezichtje. Kleine, scherpe
oogjes, net zijn grootmoeder, zei de vader, en een bleek, spits snoetje. Mevrouw
Parler verwende hem, wat de overige kinderen trouwens niet merkten, of wat hun
onverschillig liet. Nu hield ze een oogenblik beide jongens vast, totdat Ruth zei: Ma,
dit wordt te vermoeiend voor u. Dus wenkte ze nurse, dat die Herbert van haar zou
overnemen, en trachtte een gesprekje te beginnen met Frans. Onderwijl luisterde ze
scherp naar Audrie. Ze begreep niet recht dat Ruth deze jeugdvriendin nog aanhield;
- wat had een getrouwde vrouw aan zoo'n meisje? (in gedachte zette ze ‘meisje’
tusschen aanhalingsteekens); - en bovendien, ze gingen maatschappelijk niet meer
gelijk-op.
De kleine jongen ontglipte haar handen, en ze keek eens om zich heen, bijna zooals
ook Ruth dien middag gedaan had. Maar haar gevoel verhevigde zich niet tot
beklemming, bleef nuchtere verwondering, dat rijke menschen nu zóó woonden.
Daarbij kwam, dat ze haar schoonzoon wantrouwde. Hij imponeerde haar door zijn
uiterlijk, zijn mannelijke kracht, meer dan ze zichzelf wilde bekennen. Als ze in zijn
gezelschap was, bekampte haar geest hem eigenlijk voortdurend, grootendeels
zwijgend. Ze streefde naar een innerlijke houding van meerderheid, die ze nooit
geheel veroverde. - En Ruth, dat zag ze, had die houding wel, spreidde hem vaak
achteloos ten toon. Mevrouw Parler bewonderde haar dochter dan ook ten zeerste.
En toch was er een geheim instinct in haar, van bijna te groote redelijkheid, dat haar
waarschuwde voor deze macht van de vrouw.
Wat had die Audrie een onbelangrijke conversatie! god-nog-toe, meisjes van dertig
jaar w e r d e n hopeloos. O, eindelijk, ze stond op.
Mevrouw Parler stond ook op. - We zullen haar een kort afscheid leeren, dacht
ze. Ruth belde. - Kind, ik laat je niet uit, hoor, omdat ik mama heb. Onderwijl pakte
ze Audrie heel vriendschappelijk onder den arm. Mevrouw Parler wist niet of dit wel
‘bon ton’ was, maar zooals Ruth het zei, klonk het in ieder geval aannemelijk.
- Mijn kinderen zou je mogen negeeren, maar ze mogen het jou niet doen. Hier
jongens! Flor kwam het laatste.
Nu was Audrie weg. - En nurse, wilt u de kinderen boven verkleeden?
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ze zien er zoo kil uit, zei de moeder. - Geen avondtoilet, - ze lachte even - maar u
begrijpt wel, iets van wol.
- Ik wil een fluweelen jurk aan, zei Flor. Niemand antwoordde daarop, en nurse
schoof de kinderen voor zich uit.
Tusschen moeder en dochter bleef het een oogenblik stil. Ze zagen elkaar veel,
mevrouw Parler kwam ongeveer drie maal in de week eten, maar hun woorden naar
elkaar waren nooit geheel beteekenisloos. Nu begon de moeder:
- Is Audrie dikwijls hier?
Ruth hield haar antwoord een seconde terug, wat altijd een blijk van lichte afkeuring
was. - Neen; - dat merkt u trouwens wel.
- Hm - zoo'n meisje verdoet haar leven.
- Wat moet ze anders doen?
Mevrouw Parler voelde haar gedachten een oogenblik gestremd door Ruth's
volmaakt onverschilligen toon. - Had ze nog confidenties? vroeg ze dan.
De dochter antwoordde wegwerpend: Neen. Ze verbeeldt zich dat er nog wel eens
iets i s , maar een ander ziet dadelijk het opgeblazene. - Ze lachte even. - Als kind
hadden we zoo'n spelletje, hoe was het toch? We bliezen onze wangen op, en sloegen
die dan plat. Ja. - Wil je een appel? foetsch, daar vliegt hij. - Dat is niet geestig,
maar.... Wil je een vrijer? zie dat je hem krijgt.
Mevrouw Parler kon zich op het punt ‘Audrie’ gerustgesteld voelen.
Even later begon ze, als met een nieuwe stem: Zeg, ik heb van Masie Darlin
gehoord, - of liever: zij had gehoord, dat Frans enorme zaken doet.
Ruth was opgestaan. - Wilt u nog thee? vroeg ze. - Ja, u heeft altijd van die
nieuwtjes, die me bijna verpletteren. Ze zei het plagend, maar ook uit de hoogte.
Het gezicht van haar moeder werd nog wat bleeker. - Er zijn meer vrouwen geweest,
begon ze, die nooit het inkomen van hun man hebben gekend. Weet jij zeker, - om
iets te noemen - dat jij niet anders kunt wonen, dan je doet? Ik zeg je: Waarom woon
je hier nog? Omdat hij je klein wil houden.
Ruth haalde luchtig haar schouders op. - Dan wil hij me misschien in
overeenstemming houden met zijn verdiensten.
- Och kom, dat geloof je zelf niet.
- Wie weet? Frans vertelt me eerlijk wat hij ‘omzet’.
Mevrouw Parler wist dat ze te ver ging, maar ze voelde zich op een hellend vlak.
- En? wat zet hij dan om.
- O, tonnen, geloof dat maar.
- Nou dan.
Nu wendde Ruth zich ten volle naar haar moeder. In haar gezicht lag
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meer dan één trek van spot. Ze had een breed armgebaar. - En? doet hij het met winst
of met verlies?
- Hij is niet gek.
Ruth's wenkbrauwen waren hoog opgetrokken, haar lippen tuitten. - De ander had
haar kunnen slaan, en hoewel ze haar nederlaag voelde, zette ze koppig door: Weigert
hij je wel eens iets? een japon? een meubelstuk?
Als tegen haar zin gaf Ruth antwoord, schouderophalend: Ik vraag hem niets. Dan
reikte ze haar moeder de thee. - Hoe is 't? blijft u vandaag eten?
- Ja; tenzij je liever wilt dat....
- O, nonsens.
Plotseling lag het gesprek dood. Maar de moeder zette haar tanden op elkaar. Ik
ben toch niet voor haar uitgeweken, dacht ze, neen, dat niet. N o g zou ze een aanval
willen wagen. - Je bent prikkelbaar, zei ze scherp. Scheelt je iets? misschien weer
in positie?
- God mama. - Dan zweeg ze een oogenblik. - Waarom moeten we kibbelen? U
vraagt me dingen, die ik niet weet. We wonen hier nog, maar ik heb Frans nooit
gevraagd te verhuizen. Bedenkt u eens: Ik ben geen vrouw die vraagt.
Mevrouw Parler lachte schamper. - Daar zal je onder lijden, kind.
Ruth hief haar hoofd op. - Dat begrijpt u niet eens.
- Jullie leeft toch niet in onmin? Het klonk zwakjes.
Plotseling ging de deur open, en Frans kwam binnen. Mevrouw Parler, meer dan
ooit, vocht tegen haar gevoel van kleinheid. Ruth glimlachte, hooghartig en
triomfantelijk.
Frans kuste zijn vrouw niet. Het viel haar op, dat hij dit den laatsten tijd had
verzuimd. Hoe lang al? enkele dagen? En nu leek het haar meer te zijn geweest dan
een kus uit gewoonte: een telkens opnieuw in bezit nemen, een stempel: deze vrouw
is van mij. Wat hoefde hij dit te doen, en te herhalen? Het was dwaasheid. - En toch
wist ze zich door zijn nalatigheid getroffen.
Frans zat aan zijn bureau met papieren voor zich, maar hij werkte niet. Er is op dit
oogenblik niets voor me te doen, zei hij zichzelf, en toen steunde hij zijn hoofd met
zijn handen. Zijn gezicht kreeg een uitdrukking van aandachtig luisteren. Eerst was
het hem, als hoorde hij het regelmatig voortwerken van zijn personeel, dat in kamers
links en rechts van hem zat. En niemand kwam naar hem toe, geen stap, geen haastige
klop op zijn deur. Hij, het middelpunt, leek plotseling uitgeschakeld. Misschien zou
het vijf minuten duren, misschien langer. Dit was in geen jaren voorgekomen: eigenlijk
kon hij zich niet herinneren, dat het ooit gebeurd was. En toch. - dat wist hij ook dit oogenblik had hij eens voorvoeld, - het was
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als het ware opgenomen in zijn levensplan. - Zijn aandachtig luisteren werd tot een
strak en diep gepeins. Lang geleden voorvoeld, - maar wàt dan? dit kwartier van
ledigheid? Neen, veel meer dan dat: de richting van zijn denken. Maar dacht hij nog
aan iets? - Een stilstand, een keerpunt in zijn leven, en de vraag: hoe verder? Zijn
leven had zich tot nog toe zelf voortgestuwd, alles ging zooals het gaan moest. Maar
nu was hij hier aangeland. Deze vreemde stilte, - nog altijd stoorde niemand hem.
Hij was alleen, en moest iets beslissen; - of iets zien en begrijpen, - erkennen. Dat
hij vroeger idealen had gehad, niet meer werken om geld, of het geld voor andere
dingen besteden, buiten hem om, groote dingen toch, die hem dan ook zouden gaan
raken, zoodat zijn leven verwijd werd naar ongekende verten. 't Was alsof er een
muur weg viel, door hier aan te denken alleen. Er kwam een grooter helderheid in
zijn hoofd en hij staarde.... Maar dichtbij, achter zich, wist hij zijn vrouw en kinderen.
Eens had hij Ruth gekozen uit vele vrouwen. Waarom haar? en hij had haar zoo
weinig gezegd van zijn gedachten. Hij zou haar kunnen verlaten. - Vreemd, dat hij
deze woorden zoo rustig zei. Alleen Flor had hij lief, - en de beide jongens, die moest
hij leiden, onder zijn oogen moest hij ze hebben, dat er niet nog meer aan hen
verknoeid werd. Ook Ruth, zijn vrouw, - hij moest naast haar zijn, haar dwingen....
Waartoe? hij kon haar niet kneeden en vervormen. Toch hield hij haar binnen de
perken; - zonder hem zou ze ontoonbaar worden door verwildering. - Plotseling had
hij een gevoel van diepe schaamte over haar. Dit was zijn vrouw, dit kleine, ingebeelde
wezen, en hij liet haar zooals ze was. - Hij stond op; - zijn gedachten werden hem
ondragelijk. Waarom werkte hij niet? Ruth had enkele grootsche trekken in haar
karakter, ongetwijfeld. Ze was heerchzuchtig - goed, dat was Napoleon ook. Ze wist
haar verlangen naar macht niet altijd inhoud te geven, - ze zou waarschijnlijk nog
meer kinderen begeeren. Een groot gezin, - hij kon ervoor werken.
De telefoon-bel rinkelde. Hij nam den hoorn op. - Hallo, - Lenooy.
Hij sprak met Dunk, den makelaar, die hem een huis te koop had aangeboden. Of
mijnheer Lenooy daar nog op in ging; - wilde hij het misschien zien? wanneer het
hem schikte.
- Ik zou het nu dadelijk willen zien, zei Frans.
Goed, best, Dunk zou hem met zijn auto komen halen; - het huis stond in
Hampstead.
- Doet u geen moeite, zei Frans, ik ga er alleen heen, en tref u daar. Over een half
uur, ja.
Hij liep zijn kantoor uit, wuifde den chauffeur van een leege taxi. - Ziezoo, een
half uur nog zou hij alleen zijn. Met dien mijnheer Dunk kon hij straks genoeg praten.
Nu reed hij door de straten van Londen. Er hing een ijle wintermist.
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Hij leunde achterover op de bank, keek niet uit, maar zag onophoudelijk iets voorbij
trekken, langsschuiven, - een vaag schimmenspel achter een te dun gordijn. Dat hij
naar zijn gepeinzen terugkeerde, begreep hij wel - maar hij had gehoopt ze te kunnen
ordenen, en nu kwamen ze willekeurig, bij flarden, en achterhaalden elkaar. Hoe
meer hij zichzelf wilde dwingen tot een kalm overdenken, hoe wilder hun warreling
werd, - een bespotting van zijn pogen. De rit duurde hem lang.
Eindelijk stond de auto stil, en het portier werd geopend door den heer Dunk.
- Hm, zei Lenooy, een straat; - is het hier?
- Het hoekhuis, vulde de ander aan, drie kanten vrij, en de verbindingsmuur op
het noorden.
Er waren enkele treden van een stoep, daarnaast de lage, besmeurde ramen van
een sousterrain. - Ze gingen de voordeur in, die klemde. Een wit-gepleisterde gang,
in de muren enkele haut-reliefs van kalk, grof, klodderig.
- U hadt me kunnen zeggen, zei Frans, stijl 1880, dan was ik niet gekomen.
- Dit is modern, zei de ander onverstoord, maar we zullen het vlug even bekijken,
omdat u haast hebt.
Ze stonden in de beneden-suite; - een erker voor, achter een veranda.
Beroerd, dacht Frans, in alle opzichten slecht, en vol pretentie. - De stem van Dunk
galmde een beetje tusschen de leege muren. - Ruimte en licht, dat is te zeggen: we
hebben nu een donkeren hemel. Kasten, ziet u eens, royale schoorsteenmantels, een
aardig hoekje tuin, voor de kleintjes. Frans keek naar de deur. - En boven?
- Boven een heel goede indeeling.
Er bleek een badkamer te zijn, en een klein boudoir, grenzend aan de slaapkamer.
- Alle dames zijn hier verrukt van, zei Dunk.
Frans dacht aan zijn vrouw, en het was hem als zou hij haar in dit huis niet kunnen
verdragen. Hij voelde bijna een walging, van alle grauwheid hier, van het hopelooze
leven, van zijn eigen heldere en dwingende gedachten.
- Zoo, dit heb ik gezien, ik dank u. Hij wendde zich om.
- Er is een groote zolder met dienstboden-kamers.
- Dat begrijp ik. Ze daalden de trap af.
- En het sousterrain.
Frans wilde dit niet meer hoor en. - Ik vraag u niet naar de prijs, zei hij, ik w e e t
dat die te hoog is. - Hij voelde plotseling lust den ander te kwetsen.
De makelaar noemde de prijs, zonder aarzeling.
Hij d u r f t , dacht Lenooy, maar antwoordde niet. Iets in de houding
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van den man dwong hem toch respect af. Kwam het doordat de vent tot op een haar
was, zooals hij wezen moest?
Voor hen beiden wachtte een auto. - Dit is niet het huis dat ik me voorstel, het
spijt me.
- Als ik u nog eens van dienst kan zijn.
- Bel me op wanneer u iets beters hebt; - begrijpt u: werkelijk beter.
- Natuurlijk; mijnheer Lenooy, tot genoegen.
- Mijnheer Dunk.
Weer hield Dunk het portier open, beduidde den chauffeur dat die voor den ander
vertrekken moest.
Weer leunde Frans in de kussens. De vroege duisternis viel. - Hij voelde zich
vreemd en vijandig aan de emoties van dien slappen werkdag.
Ze werden door vrienden thuisgebracht. De beide mannen zaten op strapontins,
trachten hun groote lichaam zoo goed mogelijk te vouwen. De dames hadden de
ruime bank voor zich, spreidden onopvallend hun tengere soepelheid ten toon. Ruth
droeg voor het eerst een nieuwen avondmantel van grijs fluweel, met roomkleurige
zijde gevoerd; - Mrs. Valt droeg zwart bont. Beiden wisten ze zich in hun kostbare
kleeren te bewegen, als was er voor hen nooit sprake van kleeding. Frans keek ernaar.
Zoo achteloos is zelfs geen roofdier op zijn pels, dacht hij, - maar een vrouw is dan
ook een ontaard dier. Valt en hij hielden hun hoogen hoed zorgvuldig op hun knieën,
Valt kon zelfs niet laten er met de mouw van zijn jas langs te strijken.
- Dragen we niet veel meer, wat? zei Frans.
De ander keek hem aan. - Auto's zijn er niet op gebouwd.
- En mijn kop is het ook niet. Dit ding is buiten-models, iets voor een goochelaar,
denk ik; - kijk eens die wijdte, - er zou een Hollandsche kaas in kunnen.
Mrs. Valt glimlachte. - Rijdt u even met ons door, dan eten we nog een kleinigheid
bij ons, wat fruit.
- O neen, zei Ruth, hartelijk dank, neen, morgen roepen de kinderen me weer vroeg
wakker.
- Je bent geloof ik vóór alles moeder; - ik bewonder je, maar....
- Maar?
- O, als je met vrienden samen bent, dan zou het wel eens prettiger zijn...
Zacht, en een beetje bedeesd zei Ruth: Ik kan toch niet anders.
Mabel Valt raakte even haar hand aan. - Je bent lief.
De mannen tuurden op het glansvlak van hun hoeden.
Een oogenblik later stond de auto stil. Frans maakte ruimte door het eerst uit te
stappen. - Veel dank, hoorde hij Ruth zeggen, het is prettig, als je zelf geen wagen
hebt. - Haar woorden verdronken in haar glimlach.
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Ze gingen zwijgend hun huis binnen, liepen meteen door naar de slaapkamer. Het
gebeurde zelden meer, dat ze zich tegelijkertijd ontkleedden. Nu Ruth haar
avondmantel had uitgetrokken, werd het plotseling een voorwerp van zorg voor haar.
- Je was mooi, zei hij.
Ze lachte even. Een oordeel over haar kleeren vroeg ze hem nooit.
- Zou je graag willen, dat wij een auto hadden?
- Wij? het klonk verwonderd.
- Ja. Waarom wij eigenlijk niet?
- O, ik dacht.... Ze haalde haar schouders op.
- Nou?
- Dat het misschien niet paste bij.... je opvattingen, of, - je inkomsten.
- Hm. Passen jouw toiletten bij mijn inkomsten?
Luchtig-spottend zei ze: Ik weet het niet, maar daar ik i e t s moet aan hebben....
ik zou ook lompen kunnen kiezen. Maar deze uitnoodiging bijvoorbeeld, van de
Downs, had jij aangenomen.
- Wat een woordenvloed, zei hij schamper. Hij wachtte een oogenblik, ging dan
voort: Ik zal je wat zeggen, ik denk over een ander huis. Laatst heb ik iets gezien, in
Hampstead, maar dat was leelijk. Het kan nog een poos duren voor ik iets vind dat
in aanmerking komt. Jij zou ook eens kunnen gaan kijken, hier en daar.
- Ik? Als je dat wilt.
- We moeten natuurlijk anders wonen, op den duur.
- Bedoel je: beter? Ze deed haar kleerkast open, hing eindelijk den avondmantel
weg. Hij kon de uitdrukking van spanning in haar gezicht niet zien.
- Beter? Ja, meer volgens mijn - inkomsten. Hij had willen zeggen: smaak, maar
hield dat woord nog terug.
- Zooals de Valts wonen, zei ze voorzichtig, zullen wij het toch niet kunnen doen.
Hij begreep haar peilenden toon niet. - Wat vind je voor moois aan d a t huis?
- Och; - Mabel heeft bijvoorbeeld aan haar slaapkamer een uitbouw voor planten.
- Een doodgewone erker, waarschijnlijk.
Ze glimlachte fijntjes. - Misschien wel. En de buurt, zie je.
- Buurt? je weet, daarvoor heb ik geen zintuig.
- Nog altijd niet? En in een stad als Londen....
Het gesprek stokte. Ze gingen voort zich te ontkleeden, zagen elkaar zoo min
mogelijk. Haar gedachten waren nog bij wat hij gezegd had over een eigen auto. Hij
kwam daar niet op terug. Een ander huis.... was toekomst-muziek, - hoewel, zij zou
het niet vergeten, o nee, zij niet.
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Plotseling dacht ze: wat is hij toch ontzettend groot en zwaar, en ze verwonderde
zich erover, dat hij haar nooit geïmponeerd had; - of was ze dat vergeten? Zij, een
klein, slank meisje, hij, een kerel als een stier. Haar moeder, - die was wel bang voor
hem. Ze glimlachte heimelijk. - Nu stapte hij in bed; - hij trok de dekens totaan zijn
ooren. Zij zou nog wat treuzelen. Prettig, zoo ongekleed, bij het heldere lamplicht,
en een man die deed, alsof hij haar niet zag.
- Zeg Frans!
- Hm?
- Je praatte over een huis, maar waarmee was je toch begonnen?
- Ik vroeg of je gesteld zou zijn op een eigen auto.
- O ja. Nou, zooals jij wilt. Niet alle merken zijn goed, hè?
- Neen. Je moet altijd - voorzichtig kiezen.
- Dat is jou wel toevertrouwd.
Hij keek een oogenblik naar haar. Ze stond voor den spiegel in een dun nachthemd,
wit, met crême kant. Haar tengere lichaam was mooi, gaaf en gezond van kleur. Een
paar dagen geleden had hij in koelen bloede gedacht: ik zou haar kunnen verlaten,
maar meteen daarop was zijn denken veranderd. Hij wist het niet zuiver meer, nu; hij wist alleen dat ze hem nooit had liefgehad. En dat heel haar opvoeding hierop
had berust: hoe gedraag ik me het fatsoenlijkst tegenover den man, dien ik bedrieg.
- Of voelde ze het niet als bedrog, en veinzerij? was ze zelfs daartoe niet in staat?
Hij sloot zijn oogen, bleef onbewegelijk liggen.
Nu stapte ze in haar bed. Haar gezicht was plotseling naast het zijne.
- Slaap je heusch? een kinderlijk stemmetje, dat hem aan Flor herinnerde. Er kwam
een stroom van warm gevoel in hem. Hij hief zijn hoofd op, keek haar aan. Haar
oogen, groot-open, glansden.
- Geef me een kus. - Ze rekte haar hals uit om te gehoorzamen, bereidwillig, en
hij greep naar haar. Een verlangen naar goedheid dreef hem, naar een waarachtig
huwelijk. - Mijn vrouw, zei hij; - maar haar lippen waren stug.
Hij liet haar, keerde zich om naar zijn eigen dekens. Ze trok het electrische licht
uit, goddank. Duisternis, - stilte - neen, binnenin hem nog een felle bewogenheid.
Zijn vrouw: Ruthless. In zijn eigen taal dacht hij dit plotseling: zonder erbarmen, omdat ze geen liefde in zich had. - Een huis, een auto, goed, ze zouden naar hun
maatschappelijken opgang klimmen, samen, terwijl er zooveel afbrokkelde. Maar
wat kon hij anders? ze vormden een gezin, Flor, de jongens. Dat stuk trappen? Hij
beet in zijn lippen, - dat nooit. Hij had het zelf gewild, zelf gemaakt.
Maatschappelijken opgang? Hij zou nog meer werken, meer geld verdienen, zijn
kracht toonen. Wat was er vandaag ook geweest op kantoor? hm, morgen verder.
(Wordt vervolgd).
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De jazz-speler,
door M. Roelants.
KOM, kom, meestal onbreekt ons de tijd. Het leven is een vlucht in het werk, in een
gemeene en onproductieve bezigheid, die ons ten slotte met wat armzalig te beheeren
renten in de handen laat, een vlucht in eenige sociale plichtplegingen, receptie van
eenige bekenden, die moe zijn van de spijzen uit hun eigen proviandkast en die een
hart volgen, dat zijn wenschen niet meer kennen mag.
Maar wees stil. Hier is de zee. Veertien dagen vacantie. Wij willen het groot
avontuur wagen: niet verroeren, ons hals over kop storten in een stilte, waarin wij
de verborgen stemmen van ons verlangen hooren zingen.
Wij hebben den voet gezet in het duinzand. Er was een zoet verzinken, even een
fijne duizel, als de eerste maal dat uw mond de wang van een meisje heeft aangeraakt.
Tusschen twee streuvelige duinkoppen vouwde de zee likkende vlammen van zon
en olie tusschen dunne waterlagen. Niet van de trage kruiven op de golven, - uit
ruischende kuilen van ons heimelijk wezen sprongen plotseling sirenen op. Een wind
en wat zout scheerden licht over onze lippen - maar dat gaf niet dien smaak van
ongeproefde verten, van grond en gras, die onze tong met een vreemden wellust
raakte.
Wij stonden als ruischhoorns, doorzongen door een grooten ronk, waarin het
schurend slaan der wateren klonk, het ritselen van kiezelstuifsel langs de duinhalmen
en een verre hommelende boei, die over ons hoofd haar echo's joeg in uitgeholde
zandkommen. Maar kwam al dat bruiselen niet uit ons, vermengd met den
processioneelen jubel der gewekte sirenen?
‘De zee, de zee, de zee,’ heb ik stil en bevend, met al de teekenen van onderdrukte
aandoening gezegd tot mijn vrouw.
Zij heeft niet geantwoord. Zij droeg op den arm ons tweejarig zoontje. Doch zij
heeft zich met den schouder laten aanleunen tegen mijn borst. Meteen lag er tusschen
ons beiden een stroomende warmte, die gemakkelijk door onze kleeren drong. Wij
gloeiden weldra aan elkaar, maar met denzelfden gloed als toen we pas verloofd
waren, tien jaar geleden. Alleen zonk haar ééne schouder zwaar neer, vermoeid door
onzen jongen. Ik heb hem haar afgenomen, en ben snel, voet voor voet diep
verzinkend, tot boven het duin geklommen. Daar heb ik, ademloos, mijn zoon boven
het hoofd getild en hem gedraaid naar den ronden horizon, als een vervoerde opdracht
aan de wijde wereld, ginder die lijn tusschen wolk en water, daar die sleep van rook
uit beweeglooze schepen, hier die landvlakte met schuine boomen en, in dien hoek,
het pak blokken van een verzonken stad in dampen.
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Beneden, in het duin, lag mijn vrouw achterover in een lach, die het zand als metaal
deed trillen. Ik heb mij naar beneden gestort. Ons knaapje tusschen de halmen. Onze
monden aan elkaar. De oogen toe. In ons een groot en verrukkelijk rhythme. De zee
sloeg rustig haar wateren te eener zijde. Langs den anderen kant hief een machtige
adem de landen op. Aarde en zee balanceerden aan dezen kus. Ons hart bonkte, als
sprong het uit de langzame maat, die gansch de wereld met een slingerslag deed
wiegen.
Dit vreemde geluk raakte ergens aan een nog vreemdere pijn, een onrust, - een
gebied waar zich tegenstrijdige krachten omklemden, waar het stoof en hoosde van
stampen en vechten. Neen, neen, wij wilden deze hemelsche vrijheid niet verliezen,
wij wilden dezen opgang, dezen opstand uit sleur en middelmatigheid voortzetten.
Zaten ons reeds de kleine dagelijksche ellendetjes na? Worstelen nu, worstelen.
Als jonge verliefden hebben wij ons op elkaar gegooid. Was dit nog spelen? Haar
schouders wrongen met liefelijke inspanning in mijn vuisten, waar zij zich omwentelde
als een snel dier. De greep van haar armen om mijn lendenen omstrengelde mij als
een te teedere omarming. De spieren en pezen gespannen, gansch uit koorden en
wissen, leunde ik tegen haar: mijn rug trilde van haar al te zoete weekheid. Ik draaide
mij om in de kleine kracht van haar greep. Zij lachte eerst, toen ik haar overmachtigde.
Ik weet niet of haar schater en haar adem op mijn lippen die wellustige gespannenheid
van gansch mijn wezen opzweepte of tergde, maar ik klemde haar zoo aan mijn borst,
dat zij terzelfdertijd als een appel kraakte en snerpend gilde. Ik liet haar los, een
beetje boos omdat mijn groot geluk en die bezieling zich niet voluit met een even
sterke kracht konden uitvechten. Haar zwakheid had mijn geweld overwonnen.
En dan, ons jongetje had geweend. Zijn mond was in het zand een snoetje van wit
schuurpapier geworden.
Neen, ik ben geen dichter. Ik ben meubelfabrikant. Jaar in jaar uit broeit er in mijn
hart een malaise. De meubelfabricage neemt bijna al mijn tijd in beslag, maar verslijt
niet die geheimzinnige raderen, die al sinds mijn prilste jeugd in mijn gemoed en
mijn ziel geruischloos en vlug omwentelen. Ben ik een uitzondering? Kan het zijn
dat anderen gansch hun persoon, gansch het spel van gevoelens en gepeinzen in hun
bedrijf inschakelen? Bij mij blijft het anders. Ik ken om zoo te zeggen geen
moeilijkheden, geen incidenten, geen tegenslagen dan buiten mijn beroep. Ik hou
van mijn vrouw en mijn jongen. Een halve overgave haat ik met al de kracht van
mijn wezen. Iederen dag bid ik den Heer mij de zekerheid te laten, dat ik aan haar
trouw hart zal sterven en dat mijn zoon zal groeien uit onze vereende liefde.
En nochtans, ontstellend bewustzijn, de gedegen echtgenoot en
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vader, die den meubelfabrikant zoo voorbeeldig in actie houden, hebben in mij den
man niet gedood, den jongen man niet, den jongeling niet vooral. Het is misschien
natuurlijk, dat terzijde in het hart van den maatschappelijk ingeburgerde de passies
blijven branden en gisten. Doch kan ik passie noemen die jongelingsongereptheid,
die eerste bewondering voor het leven, dat afwachten van groote dingen, die smeltende
teederheid voor twee jonge-meisjesoogen, dat mengsel van platonischen droom en
eerste puberteit?
't Is maar, dat ik, alvorens mijn beroep van meubelfabrikant te declareeren, vaak
eerst dat van gepijnigd mensch op te geven heb. Want ten slotte doe ik, verstandig
en ordelijk levend man, daar diep in mij een altijd zestien jaar gebleven jongeling
geweld aan. Ik ga naar de vijf en veertig en dag aan dag wordt de kloof breeder, die
mij van deze jeugd verwijdert. Natuurlijk. Of neen. Dagelijks word ik potsierlijker
door niet te kunnen scheiden van dien jongen, die ik eens was en voor altijd zal
blijven. Er komt een tijd, dat ik een zestienjarige knaap zal zijn met een kaal hoofd,
een rug als een tunnel, en een stram wandelstokje. Ik zal er gansch uitzien als die
oude meneertjes, die geniepig en sadistisch hun oogen deugd doen aan prille meisjes:
maar ik hoop, dat de zuiverheid van mijn inzichten dan nog overeen te brengen zal
zijn met mijn fierheid, zij, die mij leidt en voorkomt, dat ik vóór mijn vrouw of mijn
zoon zou moeten blozen.
Want ik lijd door de vreugden, die de jongeling mij heimelijk geeft. Ik vecht tegen
dien jongen snuiter, die mij, rijpenden man, nu al vijf en twintig jaar bij den neus
leidt. Hij is het, die mij in de armen van mijn vrouw heeft geworpen. Ik loof hem en
ben er hem dankbaar om. Maar wat hij nu ook doen moge, hij zal er mij niet van
wegrukken. Wat fluistert hij aan mijn oor? Dat ik verburgerlijkt ben en aan mijn
liefde en trouw verdor. Dat ik trots alles een jonge dichter ben. Neen, neen. Ik ben
meubelfabrikant, ik ben meubelfabrikant, ik ben meubelfabrikant, ik ben fabrikant,
ik ben...., ik ben...., ik ben....
Ja zeker, ik ben altijd op tijd geweest toen ik, zestien, een meisje ontmoeten zou.
Irène, uw mond is groot en de krul van uw lippen in de hoeken, die even uw veel te
talrijke tanden bloot laten, - Irène, gij hebt honderd tanden, - doet er u uitzien als een
wilde. Gij zijt zoo geel en zoo bruin als die morsige Italiaansche, die den zwingel
van haar draaiorgel liet schieten om met haar blikken kroes te rammelen. En het wit
van uw oogen blinkt blauw, hun appels vlammen donkerglanzend als opgepoetste
kastanjes.
Irène, ja, wij volgen opnieuw de Leie. Wij gaan weg van de stad, die achter ons
in den Zaterdagmiddag ligt. Er knallen kogels achter de bannen op de schietbaan.
Een roeier in rood en wit gestreepten trui scheert
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met rhythmisch gelepel op een skiff voorbij. De velden gaan open. Irène, onze armen
leunen kruiselings achter onzen rug op onze lendenen. Een bescheiden hand ligt ter
wederzijde rustig op een soepel deinend middel. Irène, achter uw oor en onder uw
haar zoeken twee kuische lippen de warmte van uw hals. En gij stapt recht door,
zonder u af te wenden of zonder te vreezen.
Op een Herfstdraad, tusschen de eerste zoetheid der zinnen en de ongerepte
zuiverheid, wordt een wereld van jeugdige zaligheden in evenwicht gehouden. Wat
zeggen wij? Irène gij hebt een mooie stem, Irène, zie hoe oranje die berg gewasschen
wortelen in de Leie weerspiegeld ligt, Irène, hoe snel verloopt de namiddag. En dan,
voelen wij iets? Een wind, die met den reuk van gras en klaver even aan het water
heeft geraakt en ons frisch en dauwend de zoelheid van onze wangen verraadt. Waar
gaan wij heen, wat verwachten wij? Rondom doornen de meerschen. Wij volgen de
kronkelingen van de rivier. Wij hebben angst voor een te vroeg vallenden avond en
versnellen met al onze vrees zijn haastig klimmen in knot wilgen en struiken. De
hemel, de wolken, een spreeuw.... Wat geeft dit al? Twee oogen dempen hun glans
en licht, twee oogschalen trillen en gaan toe, tusschen de zwarte wimpers breekt een
traan, een voorhoofd verduikt zich aan een schouder.
Irène, wat vreemde schaamte heeft u bevangen? Hef het hoofd op en heb voor
deze wondere verrukkingen geen vrees: het is onze jeugd, die haar eerste schreden
beproeft; het zijn onze lippen, die in hun eersten plooi den smaak van een mond
weerhouden; het is onze eerste teederheid, die geeft en neemt; het is onze eerste
vervoering, die bevend en duizelend bezit neemt van een anderen droom.
Het is de eerste morgen in het paradijs. Al het duister heroïsme, dat noodig is om
een eenvoudig, gewoon, maatschappelijk leven zonder falen en grootheid te leiden,
is ons nog vreemd. Wij bloeien nog, met taaie banden vastgehecht aan ons huis en
onze jeugd. Wij liggen aan pezige wortelen open in den dag als de blanke nenuphars
op het groote blad. Wij weten nog niets van het fatale afdrijven, de hooge wateren,
die ons weldra zullen dragen. Waarheen? Waarheen?
Irène, en gij, Clara, en gij, Yvonne, en Anneke, gij, veelvuldige gezichten van
mijn jeugd, ik ben hier weer. Aan u verjong ik mij altijd opnieuw. Aan u drink ik
altijd opnieuw het water der bronnen. Aan u sterk ik mij altijd opnieuw om trouw te
blijven aan de eenige uitverkorene, aan de moeder van mijn zoon, om den welvarenden
meubelfabrikant niet te verraden, dien man van eiken dag, dien vijand, die afstand
heeft gedaan van de duizend passies en wanordelijkheden van het leven. Gij houdt
allen van mij, ik heb u allen lief. Ik heb u allen in mijn vrouw uitverkoren. In de ééne
uitverkorene zijt gij allen.
Dat zij dan toch verandere, dat zij de gezichten neme van u allen.
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Maar neen, zij blijft zich zelf. Ik ken door en door het streelend velijn van haar huid,
al haar gebaren, al de opwellingen in haar hart, al de plooien van haar geest. Zij is
zooals ik haar bemin. Zij vermoeit mij. Zij verdooft iets in mij. Zij drukt mij terneer.
Ik kan haar niet meer uitstaan. Wij moeten vechten met elkaar, elkaar bijten.
Irène en Clara, Anneke en Yvonne, leg mij opnieuw stil met mijn wang aan haar
borst als aan een warme perzik. Daar alleen heb ik het goed. Daar alleen is mijn rust
en heil. Daar ben ik iederen dag de verloren zoon, die uit den zwijnenstal van de
meubelfabricage terugkeert.
Maar laat ik nog beter de posities bepalen in dit klein drama, waarin ik de eenige
acteur ben, - dit solo-drama, als gij wilt. De Heer heeft in mij een tragische doseering
van redelijkheid en fantasie gelegd en bovendien een eerlijkheid, die ik misschien
verraden kan, maar waartoe ik altijd terugkeeren wil. Er zijn mannen, die voorbestemd
zijn om zich volledig te ontplooien als dichters, als leiders van volken en
omwentelaars, als weldoeners der menschheid, als heiligen. Ik ben geteekend geweest
als jonge Ariël, als knaap die de hoogste vermogens van zijn ziel bezat, toen hij een
meisje leidde, alvorens zij vrouw zou worden. Voor immer is Ariël in mij de dichter,
de veldheer, de omwentelaar, - mijn grootheid en glorie en kracht.
Doch ik ben ook gemerkt geweest om Ariël in mij af te sterven, om mij te ledigen
van dat hemelsch genot, om mij te ontdoen van die betooverende macht en inspiratie,
- die trouwens met den dag wanhopiger gebaren doen. En het is mijn redelijkheid
op de hand van den Heer te zijn, om van den vijftienden Juli van het eene jaar tot
den eersten Juli van het volgend jaar mijn rol van vader en echtgenoot te aanvaarden,
met zijn wegschuilen in het ordelijke werk. En ik sta dagelijks aan een draaisteen,
die de ziel uitslijpt, de verbeelding, de gevoeligheid. Wat heb ik u lief, mijn vrouw
en mijn zoon. Voor u verslijt ik in mij het hart van Ariël.
Wanneer het dan weer vacantie wordt, wanneer de meubelfabrikant, de man van
weldra vijf en veertig, veertien dagen verlof krijgt, richt de oude knaap zich op, gooit
een jaar gewoonte, een jaar heilige, heldhaftige dorheid der ziel van zich weg, sterkt
zijn vijand voor een nieuwe campagne van luisterloozen welstand, tapt aan de
mummie een heerlijk versch bloed in, tot zij weer opstaat en wandelt.
Heer, wat is het, wat is het dit jaar? Nimmer ben ik zoo met hart en ziel naar Ariël
overgeloopen. Ik weet dat ik te oud word om dat zonder gevaar te doen. Bij vorige
vacanties was het mij genoeg, dat ook mijn vrouw verjongd werd tot het meisje.
Maar nu? Maar nu? Het eerste naderen tot de zee, de groote bevrijding uit de slavernij
van iederen dag, heeft mij al zoo vervaarlijk opgezweept. Zelfs had ik een vizioen,
waarin Ariël
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met een toorts en een rood vaandel, - belachelijk, belachelijk, - in opstand kwam
tegen een afzichtelijken bourgeois. Hij droeg het vuur naar de houtstapels van zijn
vijand. In zijn gepolitoerde meubels ging hij kerven en krassen. En wat beteekenden
die waanzin en die blasphemie: de hand, die petroleum goot op den voet van het
kruis, waarop bij beurten een bourgeois zijn eigen gelaat verwisselde met dat van
Christus? Wat anders, dan dat Ariël ook in opstand sloeg tegen den Heer?
Want komaan, laat ik niet laf zijn en erkennen, dat het de Heer is, die gansch
achteraan met onbewogenheid staat toe te zien hoe ik mij uit deze beproeving zal
trekken. Ik heb het reeds jaren ondervonden: Hij weigert mij in mijn bestaan van
familievader een zekere grootheid, een zeker heroïsme, desnoods dat der tegenslagen
en der armoe, waarmede ik veel gemakkelijker en met gelijke wapenen den jongen
held Ariël zou kunnen weerstreven en, wie weet, misschien verslaan. Ik vergis er
mij niet over; alle heroïsme beteekent vreugde, roes, volupteit en Hij daagt mij uit
om er afstand van te doen, Hij vergt van mij, dat ik duister timmeren zou aan één
liefde in deze ellendige, bloeiende meubelzaak.
Ach, laat ik bidden. Laat ik dien jongen, heidenschen held en dien armen, rijpen
man, met tranen in zijn eerste rimpels, scheiden door mijn gebed.
Ik kauw woorden in mijn mond als blokjes rubber. Errond vloeit alleen een sap met
den smaak van mastiek en benzine. Bidden maar, bidden maar. Ik eindig met het
gebed uit te braken. Verlokkend aldra wenken vertrouwde geheimenissen. Ik geef
mij over. Neen, ik ben niet meer bedreigd. Er borrelt in mij een dol enthousiasme.
Zal ik nog vreezen? Weg, gij twijfel. Ik ril van troebele, ontbindende heerlijkheden.
Mijn vrouw graaft ergens voor haar jongen een kuil in het zand. Van op het terras
in onze villa zie ik het strand, den dijk, een muziekkiosk, een omgezonken schuit,
de strandkarretjes en kabienen. Groote wolken drijven in de zon en over zee met
groene vlakken van gesmolten brons. Met vlagen voert de wind den geur aan van
garnaal en natte schelpen, van wier en visch, van zout en magere duinrozen.
Er wandelt een meisje op het asfalt. Zij draagt een raket onder den arm. Zij
glimlacht tot iemand van uit een onhandigen ernst. Maar zij bloost niet. Dan blijft
zij plotseling stil staan. Zij laat gansch de wereld op zich toe komen en lacht droog.
Gansch de wereld, dat zijn zeven vriendinnetjes. Zij loopen gearmd en babbelen.
Gansch die horizon vol meisjes sluit in een halven boog om het eene meisje met de
raket. Zij snateren. Al de voeten en de knieën dansen, doen eenige charlestongebaren.
En ik, ik ook, tusschen de raffia-stoeltjes, laat mij even gaan op de muziek van
een onzichtbaren jazz-band, water en wind misschien. Een
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heerlijke knik rhythmeert mijn knieën, mijn beenen slaan zijdewaarts uit, mijn voeten
komen zacht neer op den grond, die elastisch lijkt en saccadeerend een scheut jaagt
door gansch mijn lichaam. Meisje met de raket, en gij, o alle meisjes, wij zijn jong,
jong voor alle tijden. Geen oudere van jaren weet hoe wij aan dezen charleston onze
jeugd belijden. Hij is in ons, wij zijn in hem. Dit is het rhythme van dezen tijd, van
onze jeugd.
Wat is het geweest? Welk verraad? Wie heeft die grenzelooze jeugd ineen doen
storten. Mijn hart faalt nog niet, mijn adem evenmin, en, zoo het waar is, dat ik
zwaarlijvig ben geworden, mijn buik hindert mij nog niet. Het is ook niet het heengaan
der meisjes, dat mij alleen heeft gelaten met mijn vier en veertig jaar. Nochtans, met
één slag ben ik weer vier en veertig, ouder zelfs, veel ouder, ouder door al de jaren,
die ik nog te leven heb. En ik zit daar met gansch die wiegende zee in een traan,
opgeweld uit een verdriet, een wanhoop, een razernij en vooral uit een namelooze
machteloosheid, die mij overvalt, ik weet niet van waar, en mij doet sidderen en
wanken.
Hoe komt de liefde van wie ons beminnen vaak ongelegen. Op dat oogenblik heeft
mijn vrouw, teruggekeerd van het strand, haar hand op mijn hoofd gelegd. Het was
alsof het die vertrouwde hand was, die plotseling in zich al het wegen der jaren had
samen gebald. Schaamte of nijd, ik kon niet eerlijk zijn. Ik wilde die vingeren aan
mijn lippen nemen noch aan mijn vrouw uitleggen hoe mijn hart omsloeg en in nood
verkeerde. Nochtans, zoo hulpeloos, had ik alleen nog de kracht om met list haar
vriendelijk gebaar af te weren. Mijn haren staan bij wijlen streuvelig en droog en
doen mij dan pijn als gingen zij bij de geringste aanraking in de wortelen afknakken.
‘Jo, lieveling, mijn haren zijn weer broos. Neem uw hand weg.’
De valsche teederheid in mijn woorden heeft haar snel en kwetsend verwittigd.
Zij heeft haar arm teruggetrokken, als had zij er de ijzige vlucht van een machinezaag
naast gevoeld. Zee en wolken wentelden om vóór mijn oog, want haar blik onderzocht
mijn gelaat. Onderwijl kwelde zij mij met de stilte, een stilte waarin zand en water
gedempt raasden. Toen zij mij genoeg had opgenomen, genoeg ‘mijn humeur’ aan
oude ervaringen had getoetst, greep zij weer den trui, dien zij bij haar komst had
neergelegd, verzette een stoeltje alvorens heen te gaan, wat bij haar een teeken van
ordelijkheid is, dat zij altijd doet, wanneer zij nog even iets zeggen zal. Wat zou het
zijn? Zou zij weer met ontferming, ongevraagd, zich zelf uit het conflict schakelen,
grootmoedig alle verwijten onderdrukken om mij des te onontkomelijker aan de
innerlijke slingeringen over te laten? Wilde zij maar ergernis toonen. Bij 't eerste
verwijt ware ik in staat haar af te snauwen, op haar toe te schieten en de hand naar
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haar op te heffen, zooals de bruut die een tastbare gestalte heeft gevonden voor al
de onrust en razernij, waardoor hij wordt bewerkt. Wie weet hoe ik haar lief zou
hebben indien ik aan haar, voor wie ik al die bespottelijke tormenten doormaak, eens
en voor goed, mijn kwellingen kon wreken, indien ik met één onrechtvaardige
kastijding al die verscheurdheid van mij weg kon werpen?
‘Mijn vriend, gij hebt te veel in huis gezeten. In de stad. En hier weer. Loop eens
den dijk af. De Heuvelmans' zijn er. Drink een glas bier met hen in den Bass. En ga
vanavond eens naar de Abbaye, men danst er. Gij hebt wat verzet noodig.’
Indien die arme, jonge vrouw, - zij is acht en twintig, - onverschillig raad had
gegeven met de superioriteit van een wijze moeder, die haar kinderen aan 't spel zet
en zeker is, dat wat afleiding alle booze buien verdrijft, ik had mij beleedigd kunnen
achten en uitvallen. Maar neen, zij heeft gesproken met nauwelijks verborgen
ontroering. Zij beefde uit een schroomvallige kieschheid, waarin iets was als angst,
iets als een gebed, - alsof zij wist dat het in deze spanning om een hoogeren vrede
ging, om een liefde, om een geluk.
Ontfermen, grootmoedigheid, gij zijt de uiterste terging, de neep van tangen, waarop
men niet dan met lafheid reageeren kan. Ik heb mij gerecht, zooveel ik maar kon, al
deed het mij meer pijn dan mij over te geven aan mismoed en treurnis.
Droevige toevlucht in glimlach en teederheid. Ik heb tot mijn vrouw gelachen. Zij
heeft niet geantwoord met een traan van verlichting, - haar onrust wilde niet
openbreken. Voorzag zij dat de strijd niet zoo vlug en gemakkelijk kon overgaan?
Ik heb haar aan mijn borst genomen. Geen warmte, geen innige strooming in onze
omarming. Alleen van ver, in het gestereotypeerd gebaar van den kus, wenkten vriend
en vriendin bemoedigend tot elkaar: ‘Er is geen gemeenschap, geen verband. Maar
hoop, goede hoop. Volharden!’
En alsof wij al lang met elkaar gesproken hadden, wij, die zonder een woord, de
conflicten in de eigen ziel uitstrijden, - alsof het waarom verborgen moest blijven
en alleen het strijdplan belang en beteekenis had, zeide ik met voorgewende
luchtigheid: ‘Gekheid. Niet toegeven aan grillen. (Ariël, Ariël vergeef mij deze
verloochening, waarvan ik geen woord geloof.) Wij zullen samen uitgaan dezen
middag. Met onzen jongen de duinen in. Wat heb ik te maken met de Heuvelmans'
en de Abbaye?’
Zal de strijd gemakkelijker zijn, geplaatst onder de oogen en aan de zijde van mijn
vrouw? Wie zullen in het gelid staan, mijn lafheid of moed? Maar mijn vrouw overzag
de moeilijkheden met grooter voorzichtigheid en ongeloof. Doorgrondt zij dieper
het vunzig smeulen in mijn hart? Zij
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schudde het hoofd en wedervoer: ‘Ga er eens uit. Dat zal oneindig veel beter zijn.’
Maar Ariël moet mij opgestookt hebben tot een halsstarrigheid, waarvan hij de
gevolgen voorzag, want het was bijna met gramschap en voorzeker met nijd, dat ik
den toon verhief om snijdend en beslist te spreken, alsof mijn mond vol verwijten
was:
‘Ik houd niet van die maniertjes van zelfopoffering. Stel u zoo niet aan alsof uw
genoegens niet telden. Wij gaan samen uit. Basta.’
Arme, goede vrouw. Ik wist nochtans wel dat zij geen oogenblik aan de pose der
zelfopoffering had gedacht en slechts welgemeend met mijn overstuursch gemoed
en zijn broeien was begaan. Maar ik liep over van loenschheid en verraad en ik zag
zonder blozen of inkeer, dat onder haar beheersching, haar lippen trilden en haar
oogen plots vlamden, toen zij zeide: ‘Doe wat gij wilt, mijn vriend. Gij zijt oud en
wijs genoeg.’
Wat zou ik gejubeld hebben, te weten dat zij mij tergde, te weten dat zij zich
schijnheilig en valsch die onschuldige woorden ontvallen liet, die smotsige, bijtende
woorden, die schamper lachten in mijn gelaat; oud en wijs genoeg ik, die ontbonden
raak, die etter en verschroei binnenin, omdat ik, - trots mijn jaren, mijn vrouw, mijn
zoon, mijn leven, - niet oud en wijs genoeg kan worden. Hoe zou ik haar liefde
hebben gekwetst met een bekentenis, een biecht uit deugd en behagen en wrekenden
wellust, van dien jongen man in mij, waarvoor zij al lang een oude verrimpelde vrouw
is geworden. Hoe zou ik haar vertrouwen hebben bespot, haar edelste aanhankelijkheid
hebben beleedigd, door één voor één de meisjes voor haar verbeelding te laten
defileeren, die uit mijn prilste jeugd, van de Leie tot hier op het strand, mij uit haar
armen rukken. Maar neen. Gij zijt oud en wijs genoeg, had ze gezegd, met een
nerveuse goedertierenheid, die als een bezwering klonk van het duister gestook in
mijn wezen. En ik bleef ziedend omdat ik bij mijn vrouw geen ongelijk vond.
Op de middaguren, terwijl wij aan tafel zaten, viel er buiten een dunne, blonde
regen. Hij bracht als het ware een klein bestand in het verwerpelijk conflict binnen
mij, dat ik nu eens zocht in nietig gehaspel naar buiten af te leiden en dan weer met
jaloersche zorg als onontkomelijk terugdrong voor later. Wat regen, een koel bad,
en al dat innerlijk schroeien gaat over, lachte ik dubbelzinnig bij me zelf en mijn oog
ondervroeg met kinderlijke hoop de lucht vol water en zon. Indien het bleef regenen,
kon niets mij dwingen alleen uit te gaan, zooals mijn vrouw wijselijk had aangeprezen,
maar dan moest ik ook geen uitvoering geven aan mijn onzinnig plan van
familiewandeling. Mij wegsteken achter den zonnigen regen: het was al wat ik vond
om Ariël en den meubelfabrikant den tijd van een pijpebrand te verzoenen en arm
aan arm te laten zitten naast een echtgenoote zonder jeugd of leeftijd. o Lafheid, o
deugddoende lafheid.
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Maar gelukkig, kort over den middag werd de regen van mijn gelaat weggenomen.
En als om mij een laatste kans tot bezinning te gunnen, vroeg mijn vrouw met een
zoete terughouding, die mij volkomen devrije keuze liet: ‘Wat doet ge nu, Herman?’
‘Samen uitgaan, natuurlijk!’ flapte ik er op lossen toon uit, en de zekerheid wierp
mij meteen in den zoo gevreesden tweestrijd. Ik begon met mij overdadig bezig te
houden. Ik zelf zette onzen jongen in den wagen, deed hem met kriebelingen proesten
en voerde hem, nog vóór zijn moeder kon klaar zijn, langs de villa's buiten. Het was
wellicht instinctief, dat ik in mij den vader op het eerste gelid drong. Moet het
opschroeving heeten? Maar uit den lach van mijn zoon vloeide een groote
opgewektheid rond mijn hart, toen ik met hem langs de hekken holde.
Ik was misschien drie of vier maal voorbij het huis De Kinkankhoorn gereden,
toen er mij op een terras een jonge man in grijze, flanellen broek en gelen trui opviel.
Hij lag op een ligstoel en deed niets. Aan één van zijn mondhoeken zag ik een
spotlach, een superioriteit op mij, die ik onmiddellijk aanvaardde. Ik liep nog wat
door, - hoe leelijk is een man op jaren, die zich nog spelend aan een kinderwagen
spant, - maar het was om niet terstond te laten merken hoe beschaamd ik was.
Schaamte, jawel, maar ook spijt en vooral jaloerschheid, een pijnigende afgunst op
dien jongen man, die zijn jeugd bezat.
Toen eindelijk mijn vrouw op mij toetrad, beet ik haar toe, alsof ik met razernij
mijn vaderschap afschudden kon:
‘Wat duurt dat toch altijd lang met u. En ondertusschen ben ik de kindermeid.’
Zij nam mijn plaats over aan den wagen, zonder een woord, zonder een gebaar
van verzet, als hardnekkig besloten om alles te verduren en bij voorbaat zeker, dat
mijn drift en kwellingen zich aan haar verduldigheid zouden verslijten.
Wij stapten zwijgend naast elkaar. Aan den ongeplaveiden Papaverweg, die naar
de duinen leidt, verzonken de wielen in het zand. Ik draaide den wagen om en spande
er mij zelf weer aan. Gestopen sjouwde ik onzegbare lasten voort, - gansch dat
verraden gezin. Ik snokte en wilde niet opzien naar de tennis-courten terzijde, waar
zoevende raketten de ballen dreven en met rhythmische rubberbotsen het asfalt deden
kletsen. Er klonk een geheim van tellende stemmen, heldere flitsen tusschen een
stormend ruischen in gansch mijn hoofd. Ik trok als een blinde, met heet bloed in
mijn oogen, het duin op. Het beregende zand, de halmbossen sloegen in mijn gelaat
een walm van zieke hazen en pis. Boven den duintop geworsteld, stond ik stil om
naar adem te hijgen. Een hamerend gekeil van raketten klopte in mijn hart.
Toen was het, dat op den wind, die koel langs mijn gloeienden nek
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en ooren sloeg, mijn naam werd geworpen. Wie had geroepen, wie daar beneden uit
de gebogen hillen? Ik herkende al de meisjestemmen uit de tennisbanen. Het klonk
als een uiterste roep, een roep van vertwijfeling en smachten tevens, een koor van
frissche stemmen: ‘Zijn wij voor altijd verloren? Wij zijn verloren, verloren voor u.
Verloren onze lach. Verloren uw jeugd, uw bezieling.’ En dan, uit duizend
meisjesmonden, mijn voornaam.
Of zou er in waarheid niemand geroepen hebben? Wat baat, als het hart toch
omstort, als de geest toch onverbiddelijk doorschokt wordt en het uitvloeien van ziel
en leven begint? Want in één oogwenk besprong mij als een kat de gedachte, de
onafwendbare erkenning; ‘Ik ben een man die ten einde is. Ik ben zelfs over het einde
heen. Het was een kinderlijke vermetelheid nog te gelooven, dat men, éénmaal over
het culminatiepunt der jaren, nog terugkeeren kan.’ Maar zelfs dat niet, de
onmogelijkheid van den terugkeer niet, zette dien gloeienden band van lijden om
mijn slapen. Wat is een terugkeer, nietwaar? Doch ik wist plotseling op ontstellende
wijze, dat ik in het Meisje altijd iets heb liefgehad, altijd iets heb verlangd, altijd iets
heb aangebeden, dat grooter was, dan de liefelijke gestalte, die ik aan mijn borst
drukte en kuste, grooter dan de vrouw en de mensch. Iets, iets, iets.... Heer wat is in
het hart die hunkering, wat is die vaart van den geest, die zich verheft boven de
stervelingen, die hemelsche dronkenschap, dat wonderlijk vermogen, dat ons boven
ons zelve tilt?
En die roep van duizend meisjesmonden, die roep van een verhevenheid en de
schoonste oogenblikken van mijn leven, klonk allengerhand als een martelend verwijt:
‘Gij zijt nú kleiner en gij zijt altijd kleiner geweest dan gij hadt kunnen zijn. Gij hebt
niets bezeten dan de belofte van een bezit, een zoete duizeling, - geef alle belofte en
alle duizelingen terug. En vervolg uw val in een suizelende bodemloosheid....’
Maar, o, dat uiterste verzet, dat grijpen en slaan om zich heen. Ik stond bleek te
worden, mijn verafschuwde vrouw begon voor mij uit een vreemden angst op haar
jukbeenderen te blozen, Ik rukte mij om, - er stond, zoo scheen mij, een rosse zonnebal
gereed om in de zee te duiken, want alle orde en alle banden waren verbroken, Alles
prijsgegeven, die vrouw, die jongen, die burgerlijke welvaart van meubelfabrikant.
En met een laatste smadelijk woord tot de moeder van het plots onecht geworden
kind in den wagen, heel en gansch opgelucht, heroïsch, sprong ik naar beneden: ‘Gij
hebt gelijk. Ik moet er uit.’
Maar op dien oogenblik had dat de heimelijke beteekenis van: ‘Adieu, adieu, voor
altijd,’ En ik zag niet om.
Als in een droom volgde ik een mij voorgeschreven weg. Naar den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

125
Bass. Ik dronk er na elkaar drie glazen zwaren en malschen Scotch, die mij wel wat
pafferig en log maakten, maar mijn teruggewonnen jeugd en haar verrukkingen niet
deerden. Ik zag er van onder een zijden kap, waarin electrisch licht gloeide, een
zonsondergang voor prentkaarten van Italiaansche meren. Met den avond kwamen
ontelbare meisjes op den dijk wandelen. Ik stond op en ging tusschen de lieve kinderen
kuieren. Om negen ure bevond ik mij in de Abbaye, vóór een tafeltje met bloemen
en lampen, naast een glimmend dansparket, op eenige stappen van een neger-jazz.
Daar zou ik opnieuw als een uitdaging mijn zeventien jaren plengen. Hoe was ik
weer jong en in een hemelsche verwachting. Banjo en slagtrom, saxophoon en
kwabbelend gestopte trompet rhythmeerden een heerlijk sentimenteelen dans van
Pampas en goudveld. Wie van deze jonge kinderen, die zwijgend en plechtig de
rhythmen vingen op haar heupen, aan haar knieën en voetjes, zou ik straks leiden
langs een nachtelijke zee, die met ruischende schelpen en schuim op de vaste
zandbanken slaat?
Maar tusschen de paren trappelde plotseling een oude heer met een jong meisje.
Hij danste met een wonderbare vaardigheid, liep van meisje tot meisje, na iederen
dans, en voerde ze allen met onuitstaanbare zekerheid over de wisselende maten. Ik
weet niet waarom een krankzinnige haat voor dien ouden danser mij beving, een
gevoel van eerbaarheid misschien, een doorzien van de hopelooze potsierlijkheid en
de leugen van die oude vezels en pezen, die nog de gebaren deden van de jeugd. Ik
had champagne besteld. Toen de kelner het ijs op mijn tafeltje zette, kon ik mij niet
weerhouden hem spottend te vragen:
‘Waarom gooit gij zulke oude rekels van het parket niet?’
Met een kort knikje deed hij als een zwarte vogel even den staart van zijn habiet
opwippen. Zonder te verpinken, uiterst beleefd en stijf boven zijn wit strikje,
wedervoer hij: ‘Droog hout, mijnheer. Knakt van zelf wel af. Ik hoop zelfs dat het
hier niet gebeurt.’
Toen schoot een rappe flits van lachende verstandhouding in zijn oogappels,
waarop hij snel lange wimpers toelei. Hij ging. Ik zat met een lang gezicht voor mijn
glas champagne; ik moest niet meer beslissen, dat ik er van afzag om het even welk
meisje te geleiden. Er grolde plotseling in mij een fierheid, een wreede fierheid, een
fierheid zonder winst noch rust en die niet vergoedde voor het offer, noch troost bood
aan het slachtoffer: Ariël. Ik ervoer waarlijk de pijnen van wat men pleegt te noemen
een ziel in nood, een ziel die niet weet waar zich aan te hechten: Ariël, onmogelijk
terugkeer; huisgezin, vrouw en kind, beelden geworden van een nederlaag. De
champagne stond voor mij en de daver van den dans joeg er fonkelingen in van
spiegels en licht en vreemde gesternten met heimelijke beloften van dronkenschap
en verdooving. Op dezelfde wijze
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moet het glanzend donker van een rivier bedwelming en vrede beloven aan den
hopelooze, die in haar streelend oog den dood aanziet. Maar die uiterste lafheid
bespotte ik van ver met zeker verzet. Het was alsof ik luidop sprak tot me zelf:
‘Liever een flesch gal dan de ellende in den drank te ontduiken....’ En in mijn
hoofd begon ik een versregel af te rammelen, dien ik eens in mijn dagblad aangehaald
heb gezien: ‘Garçon, apportez-moi du fiel dans un grand verre.’
‘En indien nog scherper pijn u doorsnijden moest?’ daagde een stem uit in dit gek
gesprek met mij zelf.
‘Scherper kan het niet’ wedervoer ik en om ook op de uitdaging te antwoorden,
wierp ik welbewust, ofschoon met schijnbare achteloosheid, om geen aandacht op
mij te vestigen, mijn glas omver.
Nog was de bescheiden toegeschoten kelner niet klaar met het schoonmaken van
mijn tafeltje, of mijn hart werd nog schamperder geperst: wanneer men het leed
aanvaardt, weet men nooit waar de pijniging zal ophouden. De oude heer bevond
zich in een hoekje, waar tapijten lagen en vierkante lage zeteltjes stonden. Twee
meisjes hadden hem bij den pols en den smoking vastgegrepen en weerhielden hem.
Een derde hield een open boek opgeheven en vezelde iets voor, wat de oude danser
niet hooren wilde, want hij trachtte zich los te wringen. Ik stond recht, liep langs het
vroolijke groepje, dicht genoeg om met een schuinen blik bovenaan de bladzijde van
het boek te lezen: ‘Ton corps est à toi.’ Al de ontgoocheling die het potsierlijke
heertje had doen lijden aan Ariël deden drie meisjes, drie beminde jeugdige figuurtjes
thans schroeiend ondergaan aan den man op jaren in mij. De droom van mijn jeugd,
waaraan ik niet wilde verzaken, werd mij uit de handen gescheurd, want mij was de
perversiteit altijd als het masker van den ouderdom en de vermoeienis voorgekomen.
Ik ging naar de lavatory. Het was me alsof het oud danseurtje naast mij in den
waterbak twee niet terug te dringen tranen stond te storten en ik het met hem had
kunnen doen. Toen ik aan mijn tafeltje terugkwam vond ik er mijn glas, dat de kelner
opnieuw had volgeschonken. Ik verdronk in den walg. Desondanks schoof ik de
champagne terzijde.
‘Aangezien de ontbinding altijd verder kan gaan’ zeide ik in het gloeiend innerlijk
debat tot me zelf, ‘ben ik tot het uiterste bereid. Mijn Heer, beproef mij verder als
het U lust. Ik zal niet vluchten: ik zal niet drinken.’
Waarlijk, mijn uitputting was volledig, toen een neger mij eensklaps opbeurde.
Te midden van een fox-trott gaf hij een heftigen slag op de schijf. Hij liet haar
gezinder nadreunen. Het koperen rinkelen trilde tot op de uiterste vezels van gansch
mijn lichaam. Ik voelde een stond mijn miserie niet meer: het was als een lang
naschilferende trompetstoot van aartsengelen, die mij uit mij zelven hief. Het moet
een volstrekte dwaasheid zijn: maar te midden van al die wereldsche avondherrie,
die
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lampen, likeuren, toiletten en dansen, had ik plotseling het bewustzijn van een
goddelijke aanwezigheid. Meer zelfs, onwillekeurig zocht mijn blik tusschen de
negers op het verhoog naar een hemelsch gelaat, een hemelsch licht, een liefde in
twee oogen. De pijn van een bons sprong in mijn borst, alsof mijn hart even had
stilgestaan: mijn blik bleef gebonden aan het gelaat van den neger, die over het
slagwerk regeerde.
Het was wat men een schoone neger pleegt te noemen: zeer leelijk door de
uitpuilende jukbeenderen, den bestialen zwaren mond, den platgedrukten neus, de
wijd uit het stoffig kroezelhaar staande ooren. Slechts af en toe zag ik zijn oogen:
hij greep blindeüngs naar al het gerief der batterij en hanteerde het in een zalige
ingekeerdheid. Zijn langs binnen rood geworden vingeren lieten met een onzeggelijke
elegantie de trommelstokken dribbelen op de holle castagnetkas, de kleine trommels,
de schijven en trommelruggen. Als hij zijn oogen opendeed gebeurde een wonder:
in het git, te midden van het gele wit, schoot een vonk van gedempt goud. Maar dat
was het wonder niet, doch wel een blik, die van deze wereld niet was, de blik van
een wilde, een volkomen onbevangene, voor wie een regendrop, een grashalm, een
woud, een geluid, vol god zijn en voor wie elk gebaar een offer is. Wanneer hij zijn
oogen opendeed, gingen meteen zijn lippen van elkaar, van over een pijnlijk verrot
stel tanden: de glimlach van het afzichtelijke. Maar hij glimlachte tot niemand en
hervatte zijn spel met de slaginstrumenten in een aangrijpenden ernst, in een extase,
als een opdracht, een stijgen uit de wereld, een gebed.
Ik zou van mijn tijd niet zijn geweest, indien ik niet met al het scepticisme waartoe
ik in staat was, die aandoening had aangevochten. ‘Deze neger veegt vierkantig zijn
botten aan alle dwepen. Hij verveelt zich. Hij verdient zijn brood en schikt zich in
zijn verveling’ peinsde ik met zelfspot. ‘En dan, dan?’ wedervoer ik zelf, altijd
opnieuw overrompeld door het geroffel, de slagrhythmen, het schurend gewrijf van
stalen waaierborstels over trommen en schijven, al geluiden die mij genazen van
mijn genadelooze gemoedsvergiftiging. De extase onderwijl bleef duidelijk op het
gelaat van den neger te lezen: zij stak in mij een hoop aan, die mij beven deed.
‘Laat ik mij over dien neger vergissen,’ dacht ik ten slotte, ‘wie weet of ik het
wonder, dat ik bij hem heb gezien, niet verwezenlijken kan. Wie weet wat de Heer
met mij voorheeft? Als ik in den jazz dien diepen sprong kon doen?’
Een smachtende accordeon-tango trok uit de lijven zoetgerokken lijnen en
bewegingen. Ik had een prangende behoefte om te bidden, daar, op dien stond. Te
zeer afkeerig van alle ostentatie, maakte ik in gedachte een kruisteeken en dat gaf
mij alreeds sterkte om door mijn ontgoocheling niet dan zegevierend te lijden.
Toen ik de Abbaye verliet was het mij alsof de zeewind vol sterren vrij
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door mijn lichaam waaide en ik een groote zuivering had doorstaan. De kuilen der
wanhoop lagen steil, overvlogen, achter mij. Ik voelde mij manhaftig, - om mijn
eenvoudig, mijn pover groot plan uit te voeren.
Er was niets meer, dat nog veel onmiddellijk belang had: de terugkeer niet bij mijn
vrouw, het wachten niet op den aftocht naar de stad. En nochtans, hoe verborgen
ontroerend was ons terugzien na die volstrekte scheiding, na die verre sombere reis
naar innerlijke eenzaamheden. Mijn vrouw wachtte op mij, zooals men zwerft aan
een havenkaai en hoopt op iemand, waarvan men niet weet welke boot hij heeft
genomen: liefde en geduld en angstige moed smelten in elkaar tot een smachtenden
roep, die alleen de zeer gevoeligen vernemen.
Ik ook was opnieuw gevoelig geworden en ontfermend voor andere conflicten en
aandoeningen dan de mijne. Het was bij middernacht. Jo was opgebleven. Toen ik
de kamerdeur opendeed, keek zij niet op van het boek, dat zij gebaarde te lezen. Aan
een vermoeiden kring rond haar oogen en aan een gemaakte kalmte erkende ik
onmiddellijk haar uiterste kieschheid: zij wilde doen alsof haar lectuur haar zoo lang
en nog altijd boeide om mij met haar bezorgde wake niet te beleedigen, om mij niet
te beduiden: ‘Gij ziet mijn vriend, hoe ik mijn nachtrust, meer zelfs, hoe ik mijn rust
aan uw grillen opoffer.’
Ik ging tot haar. Ik kuste haar aan haar voorhoofd, want ik moest mij zeer achteloos
voordoen om niet te veel ceremonieele bewondering voor haar zelfverloochening te
mengen bij mijn liefdesovergave. Zij beefde onder mijn kus. Zij sprong op uit een
gekwetste overspanning. Een snel geklapper van haar wimpers maakte haar oogen
zeer angstig. Die kus aan haar voorhoofd, was hij nog altijd de koele afwezigheid,
de verwijdering, vroeg haar blik aan gansch mijn gelaat. Haar wang schoof aarzelend
en zonder vragen, zonder smeeken vooral, voorbij mijn mond als om te weten of
geen drang uit het hart ze in inniger omhelzing weerhouden zou. En het gebeurde.
In die prangende omarming voer de heftige wisselstroom van onze geredde liefde,
- een groote liefde zonder groote gebaren. Even voelde ik aan mijn wang een traan,
die van tusschen haar wimpers was gebarsten. Het is langs zulke gewaarwording,
dat men daalt tot de ruischende diepten van de ziel, waar men uit heilige gevoelens
het bitterst geluk, de zaligste droefenissen heeft geperst.
Hetzelfde evenwicht, dezelfde ineenstrengeling bleef duren al de overige dagen
van ons verlof, dat wij niet meer gescheiden doorbrachten. Alleen misschien begon
ik op het einde te verlangen naar het jaar van werk thuis. Dat was de eerste maal dat
ik heimwee voelde naar mijn gewone dagtaak, - verzoend met de meubelfabricage?
Ik zou toch het bouwen van een houvast beproeven.
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Lach, zoo het u lust: er zijn geen kleine handelingen als het is om een hart, een leven,
een liefde recht te houden. Teruggekeerd aan mijn werk, heb ik dag voor dag mijn
positie versterkt, want iederen avond, toen de herfst kwam, ben ik naast mijn vulkachel
jazzbandspeler geworden. Ik had een gramofoon: in de kleine mechaniek zitten mijn
medespelers. Het is moeilijk om zich te doen begrijpen, zelfs door de personen die
met ons zijn vergroeid, - dat raderwerk van duizend redenen en gevoelens is niet
uiteen te nemen, zelfs als geen pudeur of voorkomende liefde er haar sluiers hebben
ingedraaid. Ook heeft mijn vrouw, meestal zoo inschikkelijk, kribbig geprotesteerd
toen ik een gansche, geperfectionneerde slagwerkbatterij in de woonkamer heb laten
brengen. Ik heb haar verontwaardiging weggelachen, - het was mij al te heilige ernst
en nooddruft, om mij aan haar verzet te storen.
Ontegenzeggelijk had zij gelijk, toen zij onder mijn eerste oefeningen pruilend de
woonkamer verliet; het gebom op de slagtrom, het roffelrammelen op de diverse
trommels, het kletteren op de schijven, zelfs het tinkelen op den triangel, die nochtans
een instrument vol verfijnde klanken is, waren aanvankelijk kannibalenlawaai, te
meer daar ik veel last had met de gesyncopeerde rhythmen. Ik sloeg overigens buiten
de maat, overstemde de gramofoon, en bezat nog niet het soepel
nuanceeringsvermogen, waarmede een bonk tot een prevelenden boem wordt
beheerscht. En haar ontsnapte natuurlijk achter dat grotesk bedrijf de moeizame
inspanning van de ziel, die zich voor grootere vluchten oefende, de ziel die zich elken
dag zekerder van Ariël losmaakte, de ziel die den meubelfabrikant staalde in zijn
eenige en onsterfelijke trouw, de ziel, die zich in de beperking van vrouw en kind,
van huisgezin en duistere versterving, verinnigde, verdiepte en duikte in God.
Doch na weinigen tijd had ik de jazzband in mijn bloed: ik bracht het er toe alle
slaggeluiden met gemeten kracht en sterkte in de gramofoonmuziek in te schakelen.
Het waren eerst de hoekige rhythmenrammelingen van charleston en foxtrott, de veel
te weeke melodische kronkels van java's en blues. Ik klom op tot de melopeeën van
spirituals, door volle neger stemmen gezongen. Zelfs ging ik veel verder: ik speelde
slagwerkimprovisaties op oude meesters als Palestrina en Bach. Het was een dag
van geluk en verzoeking, toen een jong componist, waarmede ik kennis heb gemaakt,
zich zoo door mijn jazz-executie vervoerd voelde, dat hij mij poogde te overhalen
om in de concertzaal op te treden.
Mijn vrouw evenwel kan zich niet onbevangen tegenover mijn zoogenaamde
‘zonderlinge manie’ gedragen. Mijn vorderingen hebben haar van nieuwe
verwondering tot scherpere ergernis geleid. Zij begrijpt mij hoe langer hoe minder,
omdat zij zich niet eenvoudig aan mijn jazzmuziek overgeeft. Zij stelt zich de vraag:
‘Van waar komt die bevlieging, waar
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zal zij hem brengen?’ Ik zie het aan haar bekommerd gelaat, wanneer ik uit de
bezieling van een mijner voordrachten ontwaak, en de oogen weer open. Ik vermag
het inderdaad al spelend in de extase op te klimmen, die de jazzbandspeler uit de
Abbaye of de Heer zelf mij heeft geopenbaard, - verrukking, waarin ik mijn trommen
roer, als geheiligde instrumenten, waaruit zingt en zindert geheel mijn afgestorven
jeugd, een heroïsche liefde en onderwerping, een offerande van al mijn tranen, gansch
dit hart van tegenstrijdige menschelijkheid. Hoe zou mijn vrouw begrijpen, dat ik
haar en mijn zoon in al dit slagwerk bemin, hoe dat ik er mee bid en mijn leven
heilig?
Het heeft mij dan ook verwonderd noch zeer ontmoedigd, dat telkenmaal ik mijn
beminde instrumenten stem, een steeds grooter wordende verbolgenheid uit de oogen
van mijn echtgenoote flitst. Ik ben met haar voorkomender dan ooit, ik omring haar
met de duidelijke teekenen van een verjongde, opgetogen liefde. Ik geef haar geen
enkele reden om mij een broeiende ergernis te laten blijken. Toch valt niet te
loochenen, dat zij een vreemden haat, dien zij op mijn hoofd niet samen te ballen
weet, op mijn jazz-bandbatterij heeft overgebracht, als stak in die instrumenten een
levende ziel, een booze geest, die de verantwoordelijke aanstokers zijn van wat zij
bij mij als krankzinnige manie bestempelt. Wie zal mij trouwens zeggen, waar in het
hart der vrouw de jaloerschheid ophoudt, een onverbiddelijke hunkering om den man
alleen aan zich zelf te hechten?
Maar het conflict tusschen mijn vrouw en mijn jazz-batterij is een ander klein
drama, waarvan ik hier alleen de jammerlijke uitkomst noteeren wil. Op het toppunt
der zelfopwinding heeft zij mijn grooten trommel vermoord. Met een driftigen
pedaalstoot, als een ontploffing van al de echo's uit het huis, heeft zij het vel
gescheurd. Schamper, woedend stond ik toe te zien, - misprijzend eerst, - maar toen
ik overzag welk een misverstand haar uit haar zelve rukte, kwam over mij een gevoel
van vergoelijking en vreemd beklag: hoe blind zijn onze droefenissen.
Er is in deze wereld geen bestendig evenwicht. Ik had een klein drama met mij-zelf
uitgestreden. De vrouw van mijn liefde, zij die er alles bij gewonnen heeft, is in
opstand gekomen. De harmonie van mijn hart, die ik in mijn jazz-bandspel had
verwezenlijkt, is haar ondragelijk. Ik ben een eerlijk man en op de hand van den
Heer. Laat ik thans naar een bevattelijk evenwicht zoeken tusschen mijn vrouw en
het evenwicht in mij-zelf. Vrede aan de menschen van goeden wil. Maar goede wil
te betoonen, altijd opnieuw, ziedaar een glansloos heroïsme, zonder dronkenschap
of beloonenden roes, ziedaar een heroïsme van langen adem.
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Kroniek.
Boekbespreking.
P. Roosenburg, Dwaling, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij, 1928.
Dwaling! Een wel wat omineuse titel... Dit nieuwe boekje van Roosenburg, na zijn
frissche en pittige Z w e r v e r s d a g e n bleek inderdaad... een dwaling te zijn. Een
dwaling, geloof ik, vooral wat den vorm betreft. Leest men daar als 't ware doorheen,
zoodat het gegeven vrij in den geest komt te liggen, en denkt men daarbij nog eens
scherp aan Z w e r v e r s d a g e n terug, dan geeft men zich rekenschap, dat de schrijver,
bij bezonnener vormkeus en sterker inspanning, ook van dit onderwerp - korte
liefdesepisode van een negen-en-twintig-jarige leerares met een vijf jaar jongeren
bankier - zeker iets veel beters, belangrijkers had kunnen maken.
Wat Roosenburg in dit boekje gaf, zijn brieven, louter brieven, of zoogenaamde
brieven - die n.l. niet bestemd waren verzonden te worden - en dat wel enkel van de
ééne ‘partij’: de leerares. Deze blijkt ook schrijfster te zijn, novelliste, en, ofschoon
ik moet betwijfelen dat er een kunstenares in haar steken zou (gelijk zij zelf wel
schijnt te meenen), toegeven moet ik tevens dat haar epistels voldoende
goed-geschreven zijn om wat dat betreft uitgave te wettigen. Deze brieven zijn lang
niet zoo geestig en raak van opmerking en karakteristiek als die in mejuffrouw
Zwartendijk's O v e r l a a t (hier onlangs besproken) maar ze zijn zuiver en correct
van taal en stijl, ze zijn van iemand die schrijven kan. Maar dat is ook vrij wel het
beste wat men ervan kan zeggen! Als verhaal van 't geen er tusschen deze twee
minnenden gebeurt kunnen zij niet dienen, het beeld dat zij geven, van menschen en
situatie, is zwak en vaag, veel te beredeneerd ook, ja soms vervallend tot het zeurige.
Om zeker te zijn van mijn zaak heb ik het boekje tweemaal gelezen - welnu, de
tweede lezing verdroeg het al niet - het interesseerde mij eenvoudig niet genoeg
meer. Als een boek reeds bij tweede lezing niet meevalt, dan is het
hoogstwaarschijnlijk ook geen goed boek, geen boek van beteekenis ten minste.
Dwalingen als deze Jo Smit en haar Karel begingen, ze zijn heelemaal niet
onnatuurlijk of zeldzaam, en waarom zou een levendig en indringend gedaan verhaal
ervan ons niet kunnen boeien? Maar dan moet het ook zóó gedaan worden, en wel
objectief, door iemand, die er boven staat, die het geval begrijpt en het heelemaal
áán kan. En vooral, dan moet het ons iets meer geven dan zoo'n verhaal alleen. Dan
moet het zijn als een schilderij die zich buiten de lijst voortzet. De schrijver moet
zijn gegeven weten te
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veralgemeenen; al schrijvende over twee gewone menschen en hun dwaling in de
liefde moet hij ons iets waardevols over het leven zeggen. Als wij bijv. door een
goede beschrijving van dit geval sterk onder den indruk gekomen waren van het
mysterieus noodlottige der liefdesvergissingen, zou dat beduiden dat wij een goeden
roman rijker geworden waren. En juist waar het hier geldt een paar menschen, die
zich voor bijna hyperintelligent en uiterst fijngevoelig houden - Uebermenschen! zou er voor een goed romanschrijver alle kans geweest zijn, met hun ‘dwaling’ zulk
een indruk te wekken.
In détails is er veel goeds en aardigs in Roosenburg's nieuwe boekje. De grappige
neuswijzigheid, soms tot parmante eigengereidheid uitgroeiend, van deze schrijvende
schooljuffrouw, gevoegd bij haar naïeve verliefdheid, haar moederlijkheid en
onderdrukt verlangen naar moederschap, ze laat niet na in onze lezende hoofden een
voorstelling te maken, die bij velen onzer door herinneringen versterkt zal worden.
Jo Smit's immers zijn er vele! En ook de ongetwijfeld egoïste en tyrannieke, maar
tevens kordate en ridderlijke figuur van haar tijdelijken minnaar - er valt met succès
naar te raden; raadselachtig of gecompliceerd zijn deze ‘intellectueelen’ stellig geen
van beiden! Ontmoette men hen in het gewone leven, men zou hen met recht
sympathieke en waarschijnlijk ook wel fijne menschen heeten. Er is iets ruims, iets
onbenepens, iets fiers en voornaams in de geestesfeer van Roosenburg's geschriften.
Vele opmerkingen, door Jo Smit gemaakt, zijn dan toch oorspronkelijk van P.
Roosenburg, en verscheiden van die opmerkingen zijn weer frisch, verrassend en de
moeite waard.
Hij neme spoedig revanche, deze zuivere, maar nog wat wankelige schrijversnatuur.
Hij zette zich voor zijn schrijftafel en hij geve ons.... zichzelf, al verhalend,
beschrijvend, objectief, op de pittige manier van Z w e r v e r s d a g e n (tot op de
bladzijde dan waar ook dát boek immers een beetje zeurig werd?)
Het ontbreekt P. Roosenburg misschien nog het meest aan de noodige zelfcritiek:
de zoo vruchtdragende, bestendige toetsing aan het eigen ideaal.
H.R.

J.W.F. Werumeus-Buning, Twee Eeuwen Danskunsten Curiositeit,
Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij.
Dat den veelzijdigen Buning de danskunst na aan het hart ligt, weten wij allen. Ja,
hij is in den loop der jaren een autoriteit geworden op dat gebied. Dé man die het
weten kan ten onzent. Want uit hoofde van zijn beroep heeft hij vrijwel alles gezien
wat er te zien valt; in de praktijk van het zien is zijn liefde tot den dans gegroeid en
bestendigd. De liefde
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die doorgronden wil, dringt altijd naar kennis en zoo weefden zich praktijk, liefde
en historische zin tot wat men een wezenlijk bezit noemen kan, zoowel voor hem
zelf als voor zijn lezers.
Als Buning schrijft over Argentina of over Pawlowa, dan doet hij dit met kennis
van zaken - maar zijn ‘recensies’ zijn bijna gedichten, zij zingen van verrukking.
Want Buning is dichter tevens en.... bon sang ne peut mentir.
De danskunst is een kunst die wij weer leeren genieten, maar waarvoor wij de
ware begrippen, de ware inzichten nog weer moeten verwerven - - onze vaders waren
van den dans vervreemd
De dans is herleefd, heeft zich verjongd - wij stonden vreemd tegenover het ballet
en meenden dat het ouderwetsch en voorbij was - de eeuwenoude traditie van het
ballet hebben wij in Pawlowa leeren herkennen en de ‘moderne’ dans trachten wij
te begrijpen door de beteekenis van Duncan's reformatie helder te zien.
Bij dit alles heeft Buning ons geholpen - hij heeft ons met zijn enthousiasme
aangevuurd - hij heeft ons voor deze kunst die zoo oud is als de wereld weer warm
gemaakt. Al dansen we zelf niet meer, als in onheugelijke tijden onze voorvaderen,
- toen de volkeren nog dansten en de dans een vorm was van zich te uiten; een
geheimzinnige wijze van in de ruimte iets te modelleeren, dat, hoe vluchtig ook, iets
weer gaf van het mysterie van bloed en ziel - wij zien nog altijd gaarne dansen en
beleven door het zien iets van het vroeger genot - iets van de vroegere weelde. Maar
als we zoo argeloos zitten en kijken, vergeten we wel eens dat er een danstechniek
is - dat dansen niet enkel is een goddelijke gave - maar tevens een onmetelijke
overgave, een langdurige oefening en een groote overtuiging.
Er is een traditie, er is een geschiedenis van den dans. Oude stijlen herrijzen, oude
strijdvragen herleven, wij zien de golvende lijn der geschiedenis en begrijpen iets
meer van de eb en vloed der verschijnselen.
Doordat wij de groote factoren van traditie en geschiedenis hebben erkend, gaan
wij helderder zien en begrijpen hoe het komt dat Jodjana en Pawlowa zulke
hoogtepunten zijn - zij steunen op eeuwenlange cultuur en traditie. De dans van den
Javaan is religieus en zijn bewegingen zijn symbolisch - daarom is hij - hoewel verre
van realistisch - dramatisch, want zijn dansen is altijd zinrijk.
Buning doet ons gevoelen dat wij tot nog toe in Europa een soortgelijk hoogtepunt
niet bereikt hebben. De wereldvermaarde sterren van het ballet zijn andere
hoogtepunten - zij groeiden op uit een sterke traditie, en bereiken een volmaakten
vorm in den zuiveren dans, de ‘danse pure’. Maar het ballet heeft weinig of niets met
onze diepere cultuur te maken.
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Met dit nieuwe, kleine boekje, ‘Twee eeuwen danskunst en curiositeit’, heeft Buning
geen standaardwerk willen geven, zooals zijn ‘Wereld van den dans’ dat min of meer
is. Hij heeft een reeks historische dansfiguren aan ons oog laten voorbij gaan. Hij
heeft dit gedaan op een wijze waar alle muffe bibliotheeklucht vreemd aan is. Een
geur van leven, van drift en jeugd stijgt uit deze kleine geschiedenissen op - en zie,
de lang gestorven danseressen.... zij kijken ons aan, glimlachen ons eens toe en voeren
hun gracieuse danspassen uit....
Anecdotisch is zijn boekje - historisch ook - men voelt zijn parate kennis - het
getuigt van een jongensachtige vereering voor de heldinnen van den dans, van een
mannelijken ernst ook, want het geldt een hem zoo dierbare kunst; het is vol humor
en schalkschheid, die er alle zwaarwichtigheid aan ontnemen. Buning houdt van de
woordspeling, een vleugje ondeugendheid - men voelt er aldoor zijn warme
menschenliefde in, want de liefde voor de menschen kan buiten den humor niet....
Het begint al dadelijk zoo aardig met het eerste hoofdstuk: ‘Het Prenteboek der
Historie’ ‘Van den eersten holbewoner die zijn dierendans grift in rendierbotten, tot
den laatsten filmoperateur die er de betooverende wereld der vertraagde bewegingen
van maakt, is er iets van al deze passen bewaard en overgeleverd - en in dat groote
prentenboek van den dans is genoeg te vinden om een historisch spoorzoeker de
wandeling door de eeuwen terug met profijt te doen ondernemen. - Hier een verloren
rose dansschoentje, ginder een rood en zwart Grieksche potscherf, daar een groen
Rococo-paleisje of een uitdragerswinkel vol oude costumes, elders een brief, een
standbeeldje, een boek verzen of een vergeten grafsteen - er zijn saaier wegen te
wandelen dan langs deze monumenten van den dans! Want al deze dingen spreken
hun taal.’
J. D. W.

Marie van K., Verzen. Arnhem, N.V. Van Loghum Slaterus' U.M., 1927.
Het zijn niet het minst déze verzen, die ons weer eens leeren de betrekkelijkheid van
alle theoretische aesthetica en ons waarschuwen tegen dogmatische vooropstellingen,
waarvan het wel elken kritikus moeilijk valt zich op den duur te onthouden. En toch
is deze vrijheid van geest (die nog lang geen grauwe veralgemeening behoeft te zijn!)
onontbeerlijk en het vechten tegen elke willekeurige en onwillekeurige vernauwing
van oordeel een dure plicht.
Marie van K's poëzie sluit zich in geen enkel opzicht aan bij eenige zgn. moderne
strooming in onze dichtkunst. Reeds Dirk Coster wees er in zijn Inleiding tot zijn
bloemlezing Nieuwe Geluiden op, hoe haar verzen naar den vorm feitelijk teruggrijpen
tot vóór Tachtig. Naar den vorm:
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dit beteekent niet enkel naar rijm- en strophenbouw, doch ook naar de wijze, waarop
de ontroeringen zich lieten verbeelden. Doch skelet en stoffage (vel over been!) laten
het lichaam van het vers nog onbezield, ja zelfs zonder levensvatbaarheid. Eerst de
inblazing van de schoonheidsdronkene ziel doet de poëzie geboren worden en beslist
over de waarde van het betreffende gedicht. Zoo oud als de weg naar Rome is deze
waarheid en toch dreigt zij telkens en telkens in het geroes van het begeerige
oogenbliksleven weer verloren te gaan. De waarachtige dichter is en was steeds een
geestesvervoerde, een verlorene voor deze wereld, zoo ge wilt; doch nimmer kan hij
zijn een letterkundig negotiant, die meezwiert ‘op de hoogte van zijn tijd.’ Verdacht
slechts is de Muze van hem die voorgeeft te rusten in de armen van zijn tijd. Hij
draagt zich zelf en luistert naar de eigen stem; de wereld kent hij niet en dus zichzelven
evenmin. Ziende is hij blind, hoorende doof. Voor den wezenlijken dichter heeft het
rijk van den tijd zijn zin verloren. Wat hij van z i j n tijd te adapteeren weet, is v o o r
h e m toeval, anders niet.
Deze verzen zijn voortgekomen uit de laatste diepten der vrouwelijke ziel. Uit den
schemer der onderbewustheid stijgen zij op naar dag's oppervlak. Het kreunend zich
bewust worden harer aard-gebondenheid, de bewustwording überhaupt vormt het
grondmotief dezer poëzie. Gevoel en Verstand betitelde de dichteres een harer grootere
gedichten, hiermede op een eigenaardige, primitieve wijze vastleggende het dualisme,
waaruit haar dichten oorsprong genomen heeft. Men moet dit vers gelezen hebben
om te kunnen beseffen de m a g i s c h e beteekenis van de gebezigde titelwoorden.
De primitieve magie der woordvorming: het bannen eener innerlijke beleving binnen
het (primair) taalteeken, spreekt zich hier nogmaals in een volkomen argeloosheid
uit. Want ‘gevoel’ en ‘verstand’ hebben hier niets van doen met rationalisme en
sentimentaliteit; wat in Marie van K's poëzie tot uiting komt is de oer-beweging van
het vrouwelijk wezen, dat uit zijn vegetatieve rust opgestooten wordt naar het
bewustzijnslicht. Deze dynamiek vormt de levensspanning der vrouwelijke psyche
in het algemeen, doch zij is in deze jaren in het bijzonder de tragiek geworden der
moderne vrouw, wier zoogenaamde emancipatie de ziel gerukt heeft uit haar natuurlijk
verband. En dit is het, wat deze verzen, ondanks den schijn van het tegendeel, plaatst
in het hart van onzen tijd. Zij geven weer wat ondergronds door talloozen geleden
wordt en zij doen dat zoodanig, wijl zij ontstonden uit zuivere schoonheidsontroering,
dat zij niet slechts een spiegel reiken aan de ziel, die tot hun kern weet in te gaan,
maar ook verlossing mede dragen.
Elke theorie der ‘poésie pure’ faalt tegenover dit werk en toch behoort het
onbetwijfelbaar tot de echte poëzie. Ver boven rijmelarij, boven bloote emotionaliteit
steekt het uit. Dirk Coster, die, naar verluidt, het
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geluk had deze dichteres te ontdekken, zal de eindelijke bundeling harer gedichten
stellig verblijden en voldoening schenken; niet minder zullen de ware
poëzie-liefhebbers zich over deze uitgave verheugen, welke door de firma Van
Loghem Slaterus, haar traditie getrouw, keurig werd verzorgd. Nieuwsgierigheid
naar de ontwikkelingslijn van dit talent past allerminst. Men behoeft bij de lectuur
van deze verzen gelukkig nu eens niet te denken aan ‘litteraire’ perspectieven. Zij
interesseeren ons niet bij deze vrouw, wier dichten zoozeer met haar leven verweven
is, dat het onkieschheid zoude zijn zich ten haren opzichte af te geven met de zoo
zelden te vermijden wichelarij aangaande haar toekomstige creaties.
Marie van K. is geen naam, waarop men behoeft te letten. Misschien vinden wij
haar plotseling terug met een vers, met een bundel, misschien blijft dit bescheiden
bundeltje van haar ons eenigst bezit. Dit alles heeft voor ons geen beteekenis. Zij
gaf ten volle wat zij te geven had en wij weten, dat zij dit weer zal doen, als zij het
niet meer zal kunnen laten. Banaal en nuchter klinkt dit en niettemin biedt deze
houding het eenig geldig kriterium voor de smettelooze zuiverheid van het
dichterschap, dat men zich kan wenschen.
Daarom zoeken ook wij niet naar de psychologische, noch naar de historische
beteekenis van de eenzame plaats, waarop deze dichteres zich in het geheel onzer
dichterlijke letterkunde bevindt. Wij doen wat het beste is te doen, aanvaardend in
dank haar werk en ons verheugend over deze zeldzame ontmoeting.
R.H.

Mourik van Meersen, Ontmoeting. Rotterdam, C. v.d. Veer. Geen jaartal.
‘Een Sproke’ luidt de ondertitel van dit futloos, vlak verhaaltje. Waarom het
uitgegeven werd, in boekvorm nog wel, zal slechts de schrijver ons kunnen vertellen.
Een ‘objectieve’ reden lijkt me er moeilijk voor te vinden. O zeker, er wordt nog wel
heel wat slechter werk gepubliceerd, doch ook de massa der middelmatigen behoeft
geen dringende versterking. Al kan men zich niet dagelijks aan een meesterwerk
vergasten, de geweldige litteraire overproductie der laatste jaren maant tot
gestrengheid ieder, die het goed meent met onze letteren.
Het blijft mij nog steeds onbegrijpelijk, waarom onze tegenwoordige debutanten
de deugdelijke leerschool der tijdschriftpublicatie vermijden en zich hals over kop,
naar het schijnt, aan den boekvorm wagen. Teleurstellingen en deceptie zijn het eenig
gevolg, voor den auteur zoowel als voor den lezer en den kritikus.
R.H.
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Vincent van Gogh bij Kleykamp, Den Haag
Deze tentoonstelling is er een van uitsluitend teekeningen, hollandsche tijd, uitmakend
de collectie Hidde Nijland. Er was bij de opening veel belangstelling en we mogen
wel aannemen, nu, een veréérende belangstelling. Ik moest terugdenken aan een
dergelijke zwart-en-wit tentoonstelling van Vincent in Arti, al meer dan dertig jaar
terug. Van Gogh stond toen bij de kunstminnende gemeente nog in een slecht blaadje,
maar die teekeningen konden - hoewel met het noodige voorbehoud - toch wel eenige
genade vinden bij de publieke critiek. Want zoo goed als algemeen was toen de
houding van hostiliteit tegen zijn werk, die zelfs werd ingenomen door menschen,
aan wier uitspraak en meeningen ook nu nog een meer dan gewoon gewicht wordt
gehecht. Ik weet bijv. dat Allebé eens gezegd heeft tot een zijner leerlingen, die hem
over Van Gogh wilde onderhouden: ‘dat is een naam, die op de Academie niet moest
worden uitgesproken’ en ik persoonlijk herinner me, dat hij op die eerste
tentoonstelling in 't Panoramagebouw, bij wijze van criterium zei: ‘ik zou wel eens
willen weten, wat iemand als Pieter de Hoogh over dit werk zeggen zou.’ (Eerbied
weerhield me te antwoorden: ‘en ik, wat Jan van Eyck zeggen zou over het geschilder
van Rembrandt’). Zoo'n besliste af keuring is temeer opmerkelijk voor iemand, die
altijd zeer terughoudend was in zijn uitlatingen. Of Allebé en met hem de tallooze
anderen dan ongelijk hadden - of zij allen zoo schromelijk achterlijk, bekrompen, of
wel verblind waren in hun oordeel en kijk? Ik geloof dat het ook weer kortzichtig
zou zijn, zoo'n oordeel klakkeloos uit te spreken.
Hun verblindheid voor de eigenschappen van Van Gogh's werk is zeer verklaarbaar,
omdat het hun schier een beleediging was voor een kunstgevoel zooals het, zoowel
traditioneel als binnen een bepaalde waardeeringssfeer, gecultiveerd was. Er wordt
dan licht voorbij gezien, dat niet het kunstgevoel maar het levensgevoel primordiale
voorwaarde is tot de ontvankelijkheid van de openbaring uit een kunstuiting. Om
gelijke reden ongeveer als er zooveel misvatting is in het onderling levensverkeer
der menschen. Maar wie zal nog zeggen voor welk deel de miskenning van Van
Gogh haar oorzaak had in een geestdriftige genegenheid voor kunstuitingen, die in
uiterlijk aanschijn zoo geheel anders waren. Het dient ook erkend, dat er, vooral bij
die vroege Hollandsche teekeningen, wel eens wat te gispen viel. Afgescheiden
hiervan, zijn er altijd termen te vinden ter afkeuring - en omgekeerd - het is maar
een kwestie van methode om eenzelfde kunstwerk het eene oogenblik op te hemelen,
het volgende af te breken. Maar het komt dan ook insgelijks neer op het punt van
uitgang bij de waardeering die de v o r m e l i j k h e i d en niet het e s s e n t i e e l e der
uitdrukking voorop stelt. En hoe dieper, waarachtiger, de
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zin of intentie, hoe eigener - dat is minder naar het algemeen fatsoen - de
uitdrukkingswijze zal zijn. Wat Vincent had uit te drukken, - niet als ambitieus
kunstbeoefenaar, maar als een sterk-levend mensch - drong moeielijk door, omdat
er niet de minste toeleg tot een behagelijke, of artistieke, inkleeding bij voorop zat.
Men moest naast deze teekeningen eens een aantal andere ter vergelijking hebben
van geroemde schilders uit den zelfden tijd (zooals ik ook wel graag eens naast elkaar
zou willen hangen de Aardappeleters van Van Gogh en het groote binnenhuisstuk
van Israëls uit het Mesdagmuseum.) Bij overeenkomstigheid in toonaard, zou dan
toch wel duidelijk uitkomen het groote verschil in uitvoering als gevolg van een
geheel anderen kijk op de dingen en aanvoeling daarvan. Het kon dan blijken, dat
het werk van Vincent zekere bedrevenheden van hand miste, dat de vormduiding,
vooral van figuren, harkeriger is, de teekening ongeschoolder en dus berispelijker,
dat hij in de voorstelling van het figuur - zooals van werkende boerevrouwen op het
land - naar den burgerlijken smaak te ongetemperd naturalistisch was; men zou dit
alles kunnen vinden, maar toch moeten toegeven, dat met dit al zijn werk toch
ongeëvenaard is aan intensieve, nadrukkelijke karakteriseering. Zijn manier van
uitdrukking kan rauwer, onbeholpener, dikwijls zelfs gebrekkiger schijnen, maar de
uitdrukking op zichzelf is nooit een phrase, met iedere syllabe is er kernachtig wat
gezègd. Zie bijv. zijn interpretatie van teekenachtige gevalletjes om den Haag -: 'n
gezicht over omheinde werkplaatsjes achter huizen van boven af genomen, zoodat
daaroverheen de naar de verte verloopende rechte weg tusschen boompjes met het
oog te volgen is, of wel de ‘Scharrendrogerij te Scheveningen’. Hoe vol is zoo'n
teekening niet aan expressieve notities, hoe is aan zoo'n geval allerlei geobserveerd
en gepreciseerd met de devote nauwlettendheid, die we in primitieve miniaturen
vinden. Hoe veel oppervlakkiger daarnaast zijn dan zoovele schetsen en teekeningen
van andere zijner, zelfs beroemde tijdgenooten, behagelijker op 't oog met wat
atmosferisch gedoezel!
Al de wijzigingen in de ‘handelinge’, de verschillende aanwending van het
werkmateriaal, ook reeds in den vroegen tijd en naar den trant van werken, die toen
heerschend was, zijn de teekenen van zijn begeerig en rusteloos zoeken naar den
doeltreffenden vorm van uitdrukking - die meer zijn eigene was dan hij allicht zelf
vermoedde. De oprechtheid en waarheid hebben hier ook weer het pleit bij de
waardeschatting van zijn kunst ten slotte gewonnen. Dat hij, in de hoedanigheid van
beeldend kunstenaar, het vermocht rechtstreeks en krachtig getuigenis te geven van
zijn groote en vooral zuivere menschelijkheid, het is langzamerhand tot de wereld
dan toch doorgedrongen.
Intusschen - om even wat nader te letten op de veranderde publieke
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houding tegenover zijn kunst - bij de opening van de tentoonstelling leek het me toch
wel een wat bedenkelijk teeken voor de grondigheid van de tegenwoordige algemeene
vereering, dat de zalen binnen het uur zoowat weer leeg waren geloopen. De rede
van Bremmer ter inleiding was zeker wel een aandachtig gehoor waard, maar daarnà
scheen voor de meerderheid de tijd al te kostbaar om nog veel langer te blijven. Daar
zullen er wel bij geweest zijn, die voornemens waren later terug te komen om rustiger
te kijken - maar niettemin.... en 'k stel me dan voor, dat sommigen van de voormalige
miskenners, die mogelijk later tot ander inzicht zouden gekomen zijn (ik denk hier
aan iemand als Allebé) toch wel wat langer waren gebleven.
W.S.

In pulchri studio.
PH. ZILCKEN. Naar aanleiding van zijn zeventigsten verjaardag gaf Pulchri een
overzicht van Zilcken's levenswerk. En dan alleen - of in 't bijzonder - van zijn
werkzaamheid als schilder. Want daarnaast is zeker van niet minder belang zijn ruime
productie grafisch werk, waarmee hij eens in de hollandsche kunstkringen een
reputatie won, en niet ten onrechte, al was 't alleen maar omdat hij hier de kunst en
de techniek van het etsen weer tot opleving bracht. Dan heeft Zilcken zich als schrijver
ook druk geroerd - als ik deze uitdrukking (niet zonder opzet) hier bezigen mag.
Want als auteur had hij indertijd voor het hollandsche kunstleven op geen stukken
na de beteekenis van een Jan Veth. Zijn kritieken en beschouwingen zijn grootendeels
wat onbezonken ophemelingen, waarin bepaalde kwalificatie's ter waardebepaling
(vooral het woordje artistiek) herhaaldelijk voorkomen Een vóórlichter was hij in
zijn geschrijf van kunst wel niet te noemen, toch is er een beminnelijken kant aan
om den naïven ijver tot ongecontrôleerd lofprijzen.
Zooals in de voorrede van den catalogus door den heer P.A. Haaxman vermeld
wordt, was Zilcken ook medewerker aan verschillende, meest fransche kunstbladen.
Zilcken was altijd een zeer bedrijvig man en, naar 't schijnt, is hij op zeventig]arigen
leeftijd nog niet geneigd er zijn gemak van te nemen. Hetgeen uit het nu geëxposeerde
schilderwerk zou kunnen blijken. Er is daarbij met eenig aandachtig toezien een
grenslijn te trekken tusschen het vroeger en later werk - het verschil tusschen op toon
en op kleur werken.
Daar zou zelfs met verschillende schilderijen (of studies) als voorbeeld kunnen
aangeduid worden het verschil tusschen hollandsch en fransch impressionnisme.
Onder de laatste voorbeelden konden dan vooral gerekend worden gezichten uit het
Zuiden, of Italië (waar de schilder
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tegenwoordig woont) met rotsen van een geprononceerd rood-bruin, aan den oever
der zee die, niet minder twijfelachtig, blauw gekleurd is. Ook de luchten worden,
met overeenkomstig gewijzigde factuur, uit een ander palet dan voor het hollandsche
werk dienstbaar was, opgesmeerd. Over 't algemeen wil het me echter niet voorkomen,
dat in het later werk Zilcken er minder op geworden is. Maar ook, als toen, is hij
later nog al eens ongelijk in zijn werk. Alleen zou men op deze tentoonstelling willen
afscheiden de landschappen uit Afrika, met Sphinxen, Pyramiden, tempelgebouwen,
etc. die me wat roekelooze ondernemingen toeschijnen in verhouding tot zijn aanleg
en vermogen. Ze getuigen wel van een voor hem meer dan gewone inspanning, maar
het worden toch banaliteiten naast de dingen, die Bauer van dit onderwerp maakte.
Het gemis aan eenigen grooten kijk en wijdsch inzicht is daar al te merkbaar.
Zilcken ziet de natuur niet veel anders dan als een schilderachtig gegeven, volgens
aanwijzing wel grootendeels van hen, over wier werken hij zoo gretig en uitbundig
zijn bewondering uitsprak, maar toch ook niet geheel zonder eigen bevinding en
opmerking. Zoo zijn er talrijken geweest, die uit die kweekschool voor toon- en
kleuraanvoeling, benevens de taktiek voor een atmosferische uitdrukking, zich hebben
opgewerkt tot achtbare schilders - in zooveel graden van verdienstelijkheid. Ter
onderscheiding dan, kan er op gewezen worden, dat Zilcken - wanneer hij 't best op
dreef is - zijn bijzondere charme heeft door een zekere elegante soepelheid in zijn
manier van werken, of wel voordracht, welke het voordeel kan zijn van een luchthartig
aangelegde natuur, die ras in opgetogenheid geraakt. En niet zonder fijne keuring
soms is zijn kleuraanduiding. Maar ook dikwijls berust die bekorende werking op
wat artistiek gefoezel met verf en penseel. Bij de pastelteekeningen vooral is dit het
geval.
TH. GOEDVRIEND. Het werk in de zaal ernaast is volkomen tegengesteld aan dat van
Zilcken. Anders dan bij dezen, hoeft men bij genen nooit in twijfel te staan, of eenig
werk wel ‘au serieux’ te nemen is. Integendeel kan het soms te zwaar van ernst lijken,
'k Zou haast zeggen dat Zilcken naast dezen zwaartillenden ploeteraar een artistieke
zwierbol is - om dan de uitersten te markeeren. Zoo luchthartig (gelijk de ‘flaneerende’
etsnaald over de plaat) als Zilcken het penseel speelsch kan doen gaan over het doek,
zoo klemmend zoekt Goedvriend alles met penseel of met teekenstift te verantwoorden
en tot uitdrukking te brengen. Hij laat niet af voor het werk ten einde toe doorwrocht
is, - er is niets ten naastenbij aangeduid, alles werd straf (te straf wel eens)
geaccentueerd.
Goed vriend is allang bekend als de schilder van paddestoelen, in dien specialen
donker-gloeienden toonaard, maar ook met wat branderige kleuren. Het is zeer
opvallend werk om de technische bewerking met
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geroutineerde handgrepen en middelen, waardoor de kleur een emailachtig,
zwaar-fonkelend aanschijn moet krijgen. Er is daarbij nog een romantische tendenz.
Het groote stuk met de reusachtige paddestoelen in een spelonkachtige donkerte,
heet ‘Boschgeheim’. Maar naspeurend met wat nuchter oog het verkregen effect,
zou men er ook bij kunnen spreken van ‘het geheim van den smid!’
Er is echter een ander soort werk op zijn tentoonstelling en ook met andere
voorstellingen. En dit is me wel het aantrekkelijkste deel, waarop ik vooral hierboven
doelde. 't Zijn landschappen, meest boschgezichten en ook wel gevallen uit een
bergstreek. Het is zeer respectabel werk, niet alleen omdat er zoo zwaar en met
volhardende inspanning tot volledige doorwerking op is gebeuld, maar ook om de
overtuiging die er uit spreekt en de kundigheden, die het vertoont. Het geeft wel geen
nieuwen kijk op de natuur buiten, het is zelfs in het gebruik der middelen eerder
conventioneel dan modern. Maar er is een zekere imponeerende forschheid. Bij een
bosch met eikenboomen denkt men aan Rousseau; bij een boomstudie aan de
uitvoerigheid van een.. Koekkoek, maar dan toch een uitvoerigheid van zinrijker
inhoud - als bij Ruisdael. Niet als bij de Paddestoelen zien we in dit werk den handigen
technicus, vertrouwd met alle knepen van het vak, overheerschen - er is een inspanning
van deugdelijker en vruchtbaarder aard bij deze landschappen, waarbij het bovenal
op een straffe en statische uitbeelding is toegelegd.
W.S.

Lizzy Ansingh bij Buffa en Zonen te Amsterdam.
‘Vrouwenleven’; met deze licht-spottende aankondiging, had Lizzy Ansingh bij
Buffa het gordijn opgehaald van haar picturaal marionettentheater, dat ons een reeks
scènes uit haar poppenwereld laat zien. ‘De ontmoeting’, ‘De verloving’, ‘De
Kraamkamer’, het is alles lichtcharmant; charmant en vol speelsche, lichte, rijke
fantasie is vóór alles de kleur, hoewel zij, die kleur, toch ook daarnaast veel meer is
dan uitsluitend charmant.... Men bemerkt echter, dat er in den ondergrond van dit
werk een wil is tot het uiten van een soort grimmig-sarcastische (althans van een
scherp-humoristische) karakteristiek van het marionetachtige vrouwen-leven zooals
het in zijn ‘natuurlijken’ staat bij een groot deel van het.... vorig geslacht (laten we
beleefd blijven) nog wel eens voorkwam.... Deze wil blijft echter verstoken, komt
niet tot beeld. De vorm in deze scènes, hoe grappig en knap de poppen dan ook
mogen staan, zitten en gebaren, blijft daardoor een zekere eentonigheid behouden;
scènes zijn het uit een aardige revue, maar het worden geen raak-typeerende tafereelen
uit een dieper peilend tooneelstuk, dat op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

142
dit fascineerend marionetten-tooneel toch juist zoo goed kan worden opgevoerd....
En.... dat Lizzy Ansingh ook bedoelde op te voeren. Zij het bewust of onbewust.
De tooneel-aankleeding, - de kleur vooral van décors en costuum -, ja, dit is en
blijft een fraaie prestatie van deze regisseuse, waar men haar dankbaar voor moet
zijn....
A.E. V.D. T.

Zomertentoonstelling in den kunsthandel van Wisselingh te Amsterdam.
In de benedenzaal bij Wisselingh hangen thans, ter gelegenheid van deze
Zomer-tentoonstelling, een aantal Breitners, die u weer eens, - hoe roept dit werk u,
steeds opnieuw, met een schok veelal, wakker tot open aandacht, - de wondere,
donkere stuwing van den arbeid, zooals die in Amsterdam zich vertoont en er' het
leven laat klinken als een forsch, maar toch gevoelig aangestreken cello, naderbij
brengen. Een sfeer van heroïek geeft dit, maar van een heroiëk die niet, vereenzaamd
als 't ware, door een onverschillige of zelfs vijandige wereld verder schrijdt, maar
alles, - huizen en grachten, bruggen, straten, paard en mensch -, omarmt, meevoert
met een kracht die het onafwendbaar ‘moeten’ weet om te zetten, - gelijk een sterke
moeder dat voor haar kinderen doet -, in vaste leiding; leiding die naar den opgang
staag blijft voeren, maar zich ook weet heen te buigen over het kroost met teederheid
en ook wel weemoed....
We beseffen weer dat we bij Breitner met een van die machtige uitingen van den
menschengeest te maken hebben, die, naar het ware en diepe woord van Just Havelaar,
‘een teedere zwaarte hebben en een vurige traagheid, die van de aarde is.’
Het groote stuk dat hier van den meester hangt, geeft hem in heel zijn kracht. De
paarden met de sleeperskar vanover den hoogen brug op ons toekomend, - twee
ineengedoken arbeidsters-figuren komen mee den brug over -, met op den achtergrond
de gracht en de huizen -, het is alles gehouden in dien warm-grijzen,
rijk-genuanceerden toon waarvan Breitner het geheim bezit; het komt alles saam in
deze sterke compositie om er te geven zoowel treffend beeld van de ‘verschijning’,
als suggestief symbool van het ‘wezen’ van onze onvolprezen hoofdstad.
Van Breitners hier hangende kleinere stukken treft dan nog een volks-vrouw-figuur,
vlot, ‘in één adem’ gedaan met prachtige, plotselinge kleur-accenten.
Tevens hangt hier, beneden, nog een van Mendlik's zeeën, een van die
merkwaardige stukken van dezen, aan ons Noorderstrand verzeilden
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Hongaar, waarin met het sterke, diepe, lichtende blauw en een zekere styleering, de
macht en zelfgenoegzame majesteit der, in het oneindige rustende oceaan wil
opgeroepen zijn. Wij, als volk, ondergaan de zee zoo niet. Het is voor ons niet de
zee die bij ons land behoort. Onze zee is er eerder een van sombere dreiging, ruige
fantasieën onder grijze wolkenstapeling of loodzwarte buien, - van eindloos bewogen
mysterie-spel met zilveren lichtglanzen en witte schuimkoppen en - soms - wat teeder
blauw.... Er zou anders geen reden zijn in dezen zin over Mendlik's werk te schrijven,
't zou zelfs geheel misplaatst zijn, - immers: het gaat er niet om wat ‘onze’ zee is,
maar of Mendlik's zee ons door het doek van den schilder heen na-komt en, als
schoonheid, ontroert, - maar waar bij deze tentoonstelling o.m. de kennelijke bedoeling
voorzat den vreemdeling Holland in stads-, land- en zee-beeld voor te voeren, heeft
deze opmerking wél zin. Een typisch stuk Holland is Mendlik's zee niet.
In de bovenzaal treft men nog enkele resten aan van de voorgaande Fransche
tentoonstelling: de groote Manet hangt er nog met zijn romantische bohème-figuren
en ook die prachtige Daumier, - een, aan een touw langs een muur neerkomende
naakte mannenfiguur, - waarin deze meester der karikatuur eindelijk eens los kwam
van zijn, hem anders voortdurend kwellend haat-complex, - van het hem
beheerschende sociale conflict -, en zijn hart en hand vrij kwamen om zich ongeremd
in een machtige schoonheids-ontroering te laten gaan....
Men vindt hier ook een grootere en kleinere Monticelli die, anders dan Daumier
in genoemd doek, waar het mes al krabbend en strijkend gehanteerd werd om te
komen tot een klassieke soberheid -, met de dikke, warrelende klonters verf in zijn
sprookjes-boschtafereelen een rijk van wonder en weelderige kleuren-wellust schiep....
Tenslotte kan men hier, naast enkele goede doeken van Willem en Jaap Maris (hoe
duidelijk speurt men ook thans weer in een enkel kleiner werk van dezen laatste zijn
verwantschap met Mathijs) nog een schoone serie Bauers bewonderen, een serie
olieverf-stukken die men met den verzamelnaam: ‘de Oostersche muur’ als geheel
zou kunnen karakteriseeren. De Oostersche muur met zijn duizendvoudige licht- en
kleurspelingen is voor Bauer een wereld die hij telkenmale nieuw en telkenmaal
anders en ook telkenmaal schoon te geven weet. Schoone variaties op eenzelfde
thema, - variaties waarin één enkele figuur - een neerhurkende bedelaar, een Arabier
te paard - een bijkomstig, maar toch de harmonie sterk verhoogend, accent geeft.
A.E. V.D. T.
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H. Voskuil, in den ‘Nationalen kunsthandel.’
Een jong kunstenaar, die langs studieuzen weg zijn richting zoekt en er ook wel
komen zal, ziedaar de indruk die wij door zijn werk van den teekenaar Voskuil
krijgen.
Zijn tentoonstelling in den Nationalen Kunsthandel deed hem kennen als een
ernstig werker, die het zich niet gemakkelijk maakt, die iedere streep, iedere lijn die
hij zet, verantwoorden wil. Er zit een zekere halsstarrigheid in zijn werk, die den
grafischen kunstenaar verraadt, voor wien de lijn, de contour, meer nog dan de tint,
de teekening beheerscht.
Zijn teekeningen, van figuren, zijn dan ook strak en vast; de schaduwen die het
modelé aangeven, neergezet in lijnen die de ronding van het lichaam volgen, en als
het ware geëigend zijn om met de burijn gestoken te worden. De invloed der moderne
Franschen en Belgen gaat blijkbaar langs hem heen en ook
het-laten-domineeren-van-de-kleur, zonder voldoende waarde aan den vorm te
hechten, schijnt hem vreemd te zijn.
Voor Voskuil is de vorm de hoofdzaak en in enkele teekeningen reeds, maar vooral
natuurlijk in zijn houtsneden, dwingt hij zich om, met zoo weinig mogelijk, dien
vorm toch voldoende te accentueeren. Met een soepele, hier en daar iets verbreede
lijn, schrijft hij dan de omtrek van een figuur neer, op de wijze als een Japanner dit
met zijn penseel zou doen, d.w.z. met een zelfde zekerheid en eenvoud.
Ik bedoel hiermede niet dat zijn werk iets Japansch heeft, in geenen deele; daartoe
mist het ook nog de zwier, de elegance; maar ik kan mij toch voorstellen dat hij dien
kant uit zal gaan, omdat zijn werk meer lineair dan picturaal is. Zelfs, als hij het
schilderachtige van een duinkom wil weergeven, of het schaduwspel langs den romp
van een zittend naakt, dan laat hij zich niet verleiden door met een breede, luchtige
penseelstreek het effect te bereiken, maar met een doorzetting, die mij aan Lebeau
doet denken, volgt hij daarentegen in strakke inktlijnen de glooiing en de golving
van den zandkuil, en de ronding van het lichaam.
En wie zoo ernstig en nauwgezet zijn taak opvat, en niet tevreden is met een zekere
gemakkelijker te bereiken oppervlakkig succesje, die zal er wel komen, daar ben ik
niet bang voor.
Zijn tentoonstelling in den Nationalen Kunsthandel was mijn eerste kennismaking
met zijn werk en uit een volgende expositie zal moeten blijken of ik mij al dan niet
vergis in de richting die hij uit zal gaan. Laat ons dus rustig afwachten.
R.W.P. JR.
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JEAN METZINGER. DE KUNSTRIJDSTER

1924. (COLL. LÉONCE ROSENBERG).
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Moderne Fransche schilderkunst,
door W. Jos. de Gruyter.
V. De overige doctrinairen en André Derain.
DE cubistische beweging heb ik te uitvoerig besproken, dan dat ik alle cubisten
afzonderlijk nog bespreken zal, temeer daar zij, in tegenstelling tot de Fauves, wel
als éénheid zijn te zien, ondanks de verscheidenheid van hunne nuanceeringen, die
vooral tot uiting komt in een rijke differentiatie van k l e u r g e v o e l . Over Léger en
Metzinger zal ik aanstonds een en ander te zeggen hebben, doch eerst mag terloops
de nadruk gelegd worden op de verrukkelijke en zachte kleurgevoeligheid van Lurçat
en van Juan Gris, die de laatste jaren sterk vooruitging; ook mogen wij vele
voortreffelijke composities van Marcoussis niet zwijgend passeeren en moet bovenal
de naam van Braque genoemd worden, die doorgaans als belangrijkste cubist naast
Picasso wordt gesteld. Hij vormt wel een scherp contrast met den avontuurlijken en
ontvankelijken Picasso, deze merkwaardige cubist, van wien men gezegd heeft dat
hij slechts één snaar op zijn viool had en die, sedert hoevele jaren reeds niet, zijn
heil zocht in eene voortdurende verdieping en verfijning van hetzelfde motief. In
bijna starre geconcentreerdheid aanvaardt hij zijn bewust gestelde grenzen, herhaalt
hij zijn zeer eigene, zeer speciale cubistische composities met de subtiele bruinen en
grijzen en de karakteristieke olijfgroenen - schijnbaar zoo nietige stillevens, maar
wonderen van innige kleurverfijning en gevoelige penseelvoering.
Fernand Léger is het meest te waardeeren in zijn volkomen abstracte en
voorstellingslooze schilderijen. Waar de natuurlijke vormen van menschen en dingen
nog herkenbaar zijn, hinderen zij meestentijds doordat zij on-menschelijk, ik zou
willen zeggen: anti-menschelijk aandoen. (Vergelijk dit werk met van der Leck's
figurale composities als bijv. ‘Op de markt’, waarin, ondanks een reeds ver
doorgevoerde abstraheering, de menschelijke essentie steeds bewaard bleef in de
figuren; alle de koppen op zulk een werk van van der Leek zijn ànders, zijn
psychologisch doorleefd - bij Léger zijn de koppen volstrekt stereotiep,
uitdrukkingsloos.
Léger b e t e e k e n t iets; hij vertegenwoordigt een uiterste consequentie van het
abstract cubisme, en stelt zich bovendien in volkomen bewustzijn ten doel den
wetenschappelijk-technischen en industriëelen tijdgeest, met de daarmede
samenhangende collectivistische tendenzen van onze samenleving, te verbeelden.
En in enkele dezer verbeeldingen - bijv. Les Usines (1918) - geeft de rigoureuze
Léger ook inderdaad de schrikaan-
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jagende bedrijvigheid der moderne industrie weer op de wijze van een primitief
mensch, die den nuttigheidsgrond dezer dingen niet doorschouwt en dus zuiver
emotioneel reageert op het vervaarlijk-dreunend-machinale van deze wereld, maar
dan tevens dit beeld weet vast te houden en tot een synthese op te voeren, tot een
welhaast curieus mathematisch vizioen. Niet het meedoogenloos straf-logische wordt
hier gegeven, slechts de s e n s a t i e vàn dit straf-logische wordt gesuggereerd; men
meene dus niet dat Léger zijn roeping gemist heeft en ingenieur had moeten worden!
Voorts is er een onverbiddelijke directheid en vasthoudendheid in dit werk, waardoor
het mij heel wat belangrijker voorkomt dan bijv. de vroegere decoratieve abstracties
van Herbin. Maar met dit al moet de lezer niet gaan meenen, dat ik dit oeuvre zou
willen verdedigen door dik en dun; integendeel, ik kan het in zijn totaliteit, vooral
ook de laatste manifestaties ervan, volstrekt niet aanvaarden. Alvorens echter het
recht te hebben zulk werk te verwerpen, dient men het allereerst te accepteeren, een
oprechte poging te doen het aan te voelen of te doorgronden. Want is het niet een
weinig minderwaardig en àl te gemakkelijk om zich zonder verdere moeiten van dit
werk af te wenden als van de belachelijke en verdwaasde uitingen van een
oorspronkelijk begaafd schilder, die gek is geworden in onze fabrieken, laboratoriums
en machine-kamers? Is de redeneering, dat zulk een ‘kunst’ nog nooit ofte nimmer
heeft bestaan, dan soms een afdoend bewijs voor de onmogelijkheid dat zulk een
kunst niettemin haar bestaansrecht zou kunnen hebben? Wanneer wij de laatste
gedachte aan den magischen glimlach van de ‘Gioconda’, aan de onzegbaar
verteederde innigheid van het ‘Joodsche Bruidje’, aan de sober pralende zuiverheid
van Gozzoli's fresco's of de wilde en duistere tragiek van Grünewald's altaarstukken
geheel vàn ons werpen en wij vragen ons in ernst af: w a a r i s h e t d e z e n
s c h i l d e r o m t e d o e n ? - wanneer wij dan ons rekenschap geven van de volgende
woorden over de kunst van Léger: ‘sein Kubismus zerlegt nicht in Flächen, sondern
in Kräfte, sein Weltbild gleicht einer ungeheuren Maschine, die aber nichts treibt
und nichts bezweckt, sondern nur eine ideale Dynamik konstruiert. Zylinder und
Kegel, Räder und Schrauben greifen mit der unerbittlichen Logik ihres Arbeitswillens
in einander, aber nicht um einen sinnvollen Zweck zu erfüllen, sondern um ein
Höchstmass potentieller Energie zu symbolisieren’*) - dan zullen wij naar ik meen
althans overtuigd zijn, hier met een v o l k o m e n s e r i e u z e kunstuiting te doen te
hebben. En een kunstuiting, die - het is het minste dat wij ervan kunnen zeggen zonder eenigen twijfel een vrij belangrijken invloed heeft uitgeoefend op de
hedendaagsche affichekunst. Ook ten onzent deed deze invloed zich

*) H. Tietze: ‘Die Französische Malerei der Gegenwart’.
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gelden op directe of indirecte wijze: men zie bijv. meerdere uitstekende affiches van
K. Vegter, een wellicht te weinig gewaardeerd sierkunstenaar.
En toch, en toch.... Ik vraag mijzelf af, heeft deze kunst, als
s c h i l d e r i j e n - k u n s t vooral gezien (een schilderij is toch geen affiche!) nog wel
eenige toekomst? In mijn hart sta ik slechts verbaasd over het feit, dat hier een schilder
zóó ver wist te gaan zonder algeheele artistieke zelfmoord te plegen, zonder de ijzeren
poorten der fanatische Verstarring in te gaan en in een abstract Nirwana van het
modern Industrialisme te verzinken. (Kunst is psychische gespannenheid, en de
spanning is hier nog aanwezig). En zou het dan wáár zijn, dat deze mechanische
dynamiek van ijselijk gladde, harde, geperfectioneerde constructies ‘het’ moderne
leven representeert? Of mogen wij onzen lieven Heer dan toch nog danken, dat wij
zwakkelingen ons zoo burgerlijk ‘gevoel’ helaas niet geheel te boven kwamen, ook
al dwepen wij niet langer met Georges Frederic Watts of Jozef Israels?.... Is dit de
‘idealistische’ kunst, waarvan Mevr. H. Kröller-Müller mede spreekt, wanneer zij
zoo geruststellend schrijft:.... ‘de ineenstorting, de ondergang van een volk is nog
nooit geschied in tijden, waarin abstracte kunst bloeide. Integendeel, waar zij zich
ontwikkelt, kiemt een geesteskracht, een vermogen tot nieuwen opbloei, ten spijt
van zekere wetenschappelijke berichten, die ons den “Untergang des Abendlandes”
willen verkondigen.’ Daargelaten, dat mannen als Lenin en Mussolini, Krupp en
Ford, waarschijnlijk (?) grooteren invloed zullen uitwerken ten goede of ten kwade
inzake de ineenstorting of opbloei van Europa, wil het er bij mij niet in, waarom men
zich bij voorbaat zoo verheugen moet op de mentaliteit van een schilder als Léger!
Wanneer dit de meest hoopvolle openbaring van den Tijdgeest beteekent, kan ik
slechts denken: de hemel beware ons voor dezen Tijdgeest! - Mijn intellect verwerpt
dit werk geenszins en ik ben mij ervan bewust hier met een kundig schilder te doen
te hebben. Maar de totaliteit van mijn geheele wezen, de drie-eenheid van lichaam,
geest en ziel verwerpt het. Tenslotte voel ik mij gedwongen néén te zeggen op dit
werk, duizendmaal n e e n . Men moet een lijn trekken, een grens bepalen. De lieden
die n o o i t een lijn trekken zijn o n m a c h t i g een lijn te trekken, doordat zij geen
geestelijk middelpunt hebben in hun leven. Na alles gewaardeerd, althans erkend te
hebben, moet men ja kunnen zeggen en neen. (Maar haast u daarmede niet!)
Voor mijzelf weet ik echter, dat Léger allerminst de meest hoopvolle openbaring
van den tijdgeest beteekent. Ik weet het onmiddellijk, wanneer ik chez monsieur
Léonce Rosenberg in de ‘Rue de la Baume’ te Parijs zijn werken zie hangen naast
die der overige exposanten: Herbin, Severini, Metzinger, Gris, Gleizes, Braque,
Picasso, Georges Valmier, Survage, Lurçat, Giorgio di Chirico en anderen. Wanneer
ik uit deze groep een
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keuze moest maken, koos ik Metzinger - waarmede niet bedoeld wordt, dat Metzinger
grooter kunstenaar is dan Picasso, of zelfs zooveel grooter dan Braque of Severini!
Er gaapt naar mijn inzien een diepe kloof tusschen Léger en Metzinger, al mag
men theoretisch aantoonen, dat beider werk misschien zoover niet van elkaar af staat.
Het verschilt misschien bijna niets*) doch de essentieele verschillen in de kunst zijn
meestentijds een kwestie van ‘bijna niets.’ Wie kan de superioriteit bewijzen van
een naakt van Giorgione boven een van Titiaan, van een pastorale van Watteau boven
een van Lancret of Fragonard? - Het verschil tusschen Léger en Metzinger ligt voor
mij hierin, dat ik elk werk van Metzinger als een triomph van de ziel aan voel, als
een avontuur van den geest, terwijl Léger's werk een nederlaag van ziel en geest
beteekent - een beklemming en verstikking van gevoelsleven, een apriori van het
dogmatisch-formeele ten koste van wat ademend is. Wanneer ik voor Metzinger's
stralende, doorklonkene en zoo doodeenvoudige werken sta, dan weet ik: hij heeft
het leven als een geheime macht gekend en willen erkennen. Hij heeft de
dingen-in-hun-mysterie gezien. Hij heeft zich willen verarmen, heeft de innerlijke
rijkdommen willen prijsgeven voor steeds grootere soberheid, maar heeft de
levensvolheid weer voller dan ooit te voren hervonden. Hij heeft de pure zuiverheid
nagestreefd, de kuische en klare, maar waarachter het sensueele als een dreigement
zich even doet gevoelen, zooals een slang den kop opheft uit bloeiend struikgewas.
Hij heeft de schoonheid liefgehad, die als een huivering is van wat gevreesd en toch
begeerd wordt, die als een koele wind is, maar zwaar doordrenkt van bedwelmende
geuren. Hij heeft het licht aanbeden, niet het klaterende, schokkende, verblindende,
maar de gedempter straling van een onstoffelijk licht, een licht dat mild en egaal is
en niettemin speling toelaat van zwart met wit, dat blank en helder zich koepelt boven
het raadselachtige van meer schaduwachtige gebieden.
Vergelijkt men de werken van Jean Metzinger uit de laatste jaren met die van
Auguste Herbin, dan moet erkend worden dat Herbin in den regel een spontaner vaart
bezit; zijn lijn is markanter en vlotter, zijn vorm directer, zijn verklaardheid opener,
zijn kleur gloeiender. Maar Metzinger is een dieper, een reflectiever, een m u z i k a l e r
natuur. Zijn achtergrond is meer ‘Duitsch’. Er is meer mildheid bij hem, meer droom.
Reeds in zijn vroegere abstracte werken openbaarde zich zijn aparte geaardheid

*) Noot van later datum. - Sedert deze regels geschreven werden blijkt Metzinger, voortdurend
zich evolueerend in de richting van steeds grootere verstrakking en versobering, inderdaad
zoo ver te zijn gegaan, dat het werk onmiddellijk grenst althans aan dat van Léger. Het schijnt
voor dezen schilder onvermijdelijk, t e v e r te moeten gaan, evenals op andere wijze Van
der Leek te ver moest gaan. Beter dan kritiek past hier wellicht een eerbiedigend zwijgen en
een afwachten: zal hij zich weten te herstellen, zal de eigen creatieve begaafdheid sterker
blijken dan de overmatige dwang van het bewustzijnsleven?
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in een weeker en geheimzinniger gesteldheid, evenals het cubisme van Braque zich
steeds onderscheidt door een decoratie ver fijnzinnigheid en dat van Picasso door
een onmiddellijk domineerend spiritueel accent.. Lichte en donkere partijen werden
bij Metzinger nooit straf en kantig naast elkander geplaatst, maar meestal zorgvuldig
en welhaast ‘romantisch’ als door een uitvloeienden schaduwrand verzoend, hetgeen
eveneens frappeert wanneer men zijn neo-plastische werken vergelijkt met die van
Herbin of Severini. Ook de kleur - teruggebracht tot zeer weinige en rustige groote
vlakken: blauw, rood, grijs en geel bijv. - is van een meer omsluierde verklaardheid
dan bij die anderen het geval is. De lijn, bij alle strakke zakelijkheid, is
zachtstreelender, rondender, ik zei het reeds: muzikaler. Of men ziet de prachtige
stillevens, of de edele grijswitte circuspaarden, of de onvergelijkelijk simpele
vrouwenfiguren met het langzaamgolvend rythme van de contouren, met het
onbewogen placiede van de niettemin soms diep-menschelijke expressie, - het is
alles van dezelfde milde en vanzelfsprekende soberheid, het is alles van dezelfde
pure en naakte verklaardheid en in deze verklaardheid toch weer zoo verraadsel d.
Bij Metzinger wordt het leven als kostbaar, als heilig, als vreemd en mysterieus
begrepen. In Metzinger is overtuigdheid vrijwel zonder fanatisme; nooit is hij
overweldigend en toch dwingt hij door een niet-loslatende, kalme klaarte van
innerlijke vizie. Hij is een evenwichtige, hetgeen meer wil zeggen dan een smaakvolle
of fijnzinnige te zijn. Elke onrust, elke forceering schijnt overwonnen in dit rijp,
sereen en wei-overwogen werk, en het droog-zakelijke strandde slechts zelden in het
te nuchter koele of leegglobale. De groote ernst verleent veelal een eigenaardige
charme aan de welhaast futiele frivoliteit der bekoorlijke gegevens, waaruit een
laatste zweem van week romantisme of sierlijke mondainiteit verwijderd werd. Men
voelt bij dezen kundigen vakman nooit, wat bij Herbin weleens stoort, dat de
kunstenaar aldoor bezig is de natuur te abstraheeren; terwijl het ‘artificiëele’ element,
dat welhaast onvermijdelijk mag heeten bij een dergelijk abstraheeringsproces, bij
Metzinger als 't ware onderstreept en gerechtvaardigd wordt door de Sehnsucht naar
eene meer onwezenlijke, meer ideëel-gedroomde wereld.
De natuur, door een modern kunstenaar geïnterpreteerd, ziet er zus of zoo uit, zegt
ons Herbin. Hij zegt het met overtuiging en niet zonder élan. Maar wij voelen dat
Metzinger zwijgt. En zoo wij hem wezen op het verschil tusschen de realiteit van
het leven en de realiteit in zijn werk, het blijft de vraag of hij met een strakken ernst
zou antwoorden: dit is het wezen, dát de schijn der dingen, of dat hij met een glimlach
zuchten zou: wás de wereld maar zóó....
Men moet deze werken gezien hebben om ze geheel te waardeeren. Want o die
kleurensymphonieën van Metzinger, zij zijn verrukkelijk van
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openbloeiende verbazing, zij zijn van een transparante soliditeit, die met geen woorden
te beschrijven is. Van een juichende ingetogenheid zijn ze soms, zonder zucht naar
buitennissige vondsten of geruchtmakende effecten, naar vleiende streelingen of
schokkende kontras ten. Helder en definitief worden de breede kleurpartijen naast
elkander geplaatst, maar door een welhaast onzichtbare inéénvloeing van duizenden
schakeeringen der grond-tinten wordt niet alleen de gave kracht van het modelé
verkregen, maar ontstaat ook die wonderbaarlijke vibreering, waardoor het werk gaat
beven als van een trillend innerlijk leven, alsof een onzichtbaar groot licht de wanden
van het schilderij door-straalt.
Ook aan de werken van Herbin kan men geen recht doen, wanneer men ze nooit
in werkelijkheid aanschouwd heeft. Want hoe vreemd het ook op het eerste gehoor
moge klinken, de kleur speelt hier e e n n o g o n m i s b a a r d e r r o l dan bij de
werken van een Vlaminck of de Segonzac, juist d o o r d a t de werken van Herbin
gestijlder zijn. Immers, naarmate het accent meer valt op het lineaire en vormelijke,
doet de behoefte aan de kleur zich des te sterker als tegenwicht of aanvulling voelen;
want het mag wel een gemeenplaats heeten, dat in de kleur de gevoelsdrang en
emotioneele gesteldheid van een kunstenaar zich het onmiddellijkst uitspreekt, dat
de kleur nog grooter en directer verband houdt met het bloed, den harteklop, het
geheele physieke organisme van den schilder, dan lijn of vorm dit doen. Slechts wie
de felle, haast schroeiende kleuren van Herbin aanschouwd heeft*) - eenigszins verwant
aan het zoo branderigdramatische koloriet van Charley Toorop ten onzent - weet dat
Frankrijk ook in Herbin een belangrijk schilder bezit, al moge een eigenaardig
cerebraal effect oorzaak zijn, dat vele zijner werken minder genietbaar en bevredigend
zijn dan overeenkomstige werken van Metzinger of Severini.
Het vereenvoudigingsproces, dat bij Cézanne zijn eerste, nauwelijks bewuste
aanvang nam, bereikt wel zijn uiterste grens bij deze neo-classieke schilders. Soms
overtreden zij ook wel de grens; het verkoelde wordt dan koud, het eenvoudige wordt
leeg. Ook Herbin gaat soms te ver; enkele zijner Parijsche stadsgezichten zijn star
en hard. (Al zal men, naar reproducties oordeelend, veel te spoedig geneigd zijn deze
uitspraak te bevestigen! Ook hier redt de kleur véél).
Toch behoeft het geen verwondering te verwekken, dat deze schilders er toe
moesten komen, de werkwijzen van Cézanne tenslotte geheel en al te verwerpen.
Het is geen blinde onbillijkheid, geen fanatische eenzijdigheid, geen gewetenlooze
trouweloosheid, die den consciëntieus zich reken-

*) Ook Herbin's werk onderging groote veranderingen sedert deze regels geschreven werden
(men moet zich bij deze modernisten om de zes maanden herzien!) - vooral juist wat betreft
zijn kleurgevoel: deze werd veel bloeiender en zachter. Natuurlijk was zij altijd lichter, want
Franscher, dan die vaa Charley Toorop.
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schap gevenden Gino Severini er toe dwong deze regels neer te schrijven:
‘Ces dernières années, enfin, nous avons cru trouver un point de départ dans
l'oeuvre de Cézanne. Beaucoup de peintres, et on peut dire la presque totalité, ont
encore cette conviction; pour ma part, tout en mettant hors de discussion le talent de
Cézanne, je crois que ce point de départ est faux et que tout ce qu'on voudra bâtir
sur lui s'écroulera, ayant comme base ce qu'il y a de plus éphémère, de plus instable,
de plus variable sur cette terre: nos propres sensations.
J'ai cru comme tout le monde à la “tendance classique” de Cézanne; mais
maintenant que je vois clair dans l'origine sensorielle de ses “intentions”, je ne puis
plus croire à un homme qui veut faire “du Poussin sur nature”, qui veut “redevenir
classique par la nature, c'est-à-dire par la sensation.”
Je reste cependant son grand admirateur, et je lui suis reconnaissant de certaines
indications que ses oeuvres, toutes instinctives et qualitatives qu'elles soient, m'ont
données.
Mais je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que le chemin à suivre est précisément
l'opposé de celui suivi par Cézanne.
On ne devient pas classique par la sensation mais par l'esprit; l'oeuvre d'art ne doit
pas commencer par une analyse de l ' e f f e t , mais par une analyse de la c a u s e , et
on ne c o n s t r u i t pas sans méthode et en se basant uniquement sur les yeux et le
bon goût, ou sur de vagues notions générales’.
In verband hiermede zal het ons duidelijk zijn, wanneer wij lezen in hetzelfde
boek: ‘Du Cubisme au Classicisme (Esthétique du compas et du nombre)’:
‘Les meilleurs peintres, les plus doués, ont cru sincèrement et beaucoup le croient
encore, pouvoir ramener la peinture à la construction et au style par la
déformation.
Mais d é f o r m e r c ' e s t c o r r i g e r la nature selon la s e n s i b i l i t é . Cela n'a
aucun rapport avec la c o n s t r u c t i o n dont le point de départ est à l'opposé.
L'esthétique de la déformation va des dessinateurs humoristes ou caricaturistes jusqu'à
Daumier, lorsqu'elle est soutenue par le talent. En ce cas, elle peut tromper les gens
inexpérimentés sur son essence sensorielle, mais elle ne reste pas moins un art
inférieur.’
Men ziet, Severini wantrouwt en verwerpt alles, dat niet in volkomen bewustzijn
het doel heeft de bovenpersoonlijke wetmatigheid en wetenschappelijke
veralgemeendheid van de kunst te onderstreepen. De affirmatie van de persoonlijkheid
beschouwt hij als ‘le premier pas vers la décadence’, en met een voor niets
terugdeinzende logica waagt hij zich aan de argwaan-wekkende uitspraak: ‘l'Art ce
n'est que la Science humanisée’. - Elk lijntje en streepje op zijn schilderijen beteekent
dan
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ook de uitkomst eener doorgevoerde geometrische berekening en deze geometrische
wetten neemt hij aan als de grammaire van alle beeldende kunsten. Het overal geldend
verschijnsel der specialiseering in onzen tijd beschouwt hij als grondoorzaak van
alle onheil en hij maakt dus ook niet het minste onderscheid tusschen beeldende
kunsten en architectuur. Dat vele lezers hunne bedenkingen zullen hebben tegen een
dergelijk wiskunstig gegoochel, of wat hun als zoodanig voor zal komen, het laat
zich gemakkelijk begrijpen. Inderdaad moet het gevaar van een te bedachtzame
opzettelijkheid, van een te bewust-vooropgestelde systematische dogmatiek wel van
zeer nabij dreigen - doch des te eervoller is het, wanneer zulk een schilder bij een
dergelijke grondige en onverbiddelijke arbeidstucht de levende bezieling in het
kunstwerk wist te behouden. Men beoordeelt den boom naar zijn vruchten. En bezien
wij het hiernevens gereproduceerde ‘Tête d'Arlequin’ van Gino Severini, mij dunkt
dat dit gaaf en stijlvol en roerend-eenvoudig meesterstukje ons het zwijgen oplegt.
Neen - in de kunst heeft recht van bestaan, al wat uit levende overtuiging geboren
blijkt, en dit levend overtuigd werkstuk van Severini rechtvaardigt dan ook geheel
zijn theoretische verwerping van Cézanne als uitgangspunt. Maar met dat al doen
wij toch goed te beseffen, dat ook genoemd schilderij nog niet haalt bij het diepste
en schoonste dat Cézanne ons gaf!, doen wij daarom goed hier deze algemeene
waarschuwing uit te spreken:
Abstraheer of theoretiseer zooveel ge maar wilt. Schrijf boeken over de hoogere
wiskunde. Spuw op het impressionisme, haat en verfoei de kleur-anarchie der Fauves,
haal de schouders op voor het theatraal ‘gebaar’ van Michel Angelo of Rodin.... of
bestudeer, als Picasso, de mogelijkheden van het telegraphisch o vertikken van
teekeningen, teneinde uwe Amerikaansche bewonderaars sneller te kunnen
tevredenstellen. Doe wat ge wilt, ‘schilder’ met zand en teer en behangselpapier,
maar vergeet niet, vergeet nooit, hetgeen Maurice Utrillo gezegd heeft: ‘....D a n s
toute oeuvre d'art le sentiment humain doît apparaître avant
t o u t s y s t è m e e s t h é t i q u e o u m é t h o d e p i c t u r a l e ....’
Of hetgeen zijn moeder gezegd heeft: ‘J'admire sincèrement les gensqui ont des
théories sur l'art. J'ai cru remarquer que les théories les plus opposées peuvent justifier
les mêmes chefs-d'oeuvres*). Au fond, je crois que la vraie théorie c'est la nature qui
l'impose; la nature du peintre d'abord, celle de ce qu'il représente ensuite. A-t-il existé
jamais un peintre ayant peint, au sens propre du mot, comme il ait voulu? Chacun
peint comme il voit, ce qui revient à dire que chacun peint comme il peut.’

*) Noot van den schrijver: wie dit betwijfelt doet goed de historische kritieken eens na te gaan
over Poussin in Paul Desjardins: “Poussin” (Librairie Renouard, Paris).
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AUGUSTE HERBIN. DE BRUG TE VAISAU

1925. (COLL. LÉONCE ROSENBERG).

GINO SEVERINI. HET BAL TABARIN.
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GINO SEVERINI. HARLEKIJNEKOP (FRESCO)

1923. (FOTO LÉONCE ROSENBERG).
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Dit is ongetwijfeld wat Bernard Shaw zou noemen: ‘Commonsense about Art.’
Niettemin kan het wenschelijk zijn, terwille van den leek, den theoretischen
ondergrond van verschillende psychische verschijnselen in de moderne kunst terloops
aan te roeren, wanneer men door een dergelijk kijkje achter de schermen die
psychische verschijnselen een weinig accentueeren of verhelderen kan. Ik poogde
dit te doen bij mijn bespreking van het cubisme, en mag daarom tevens niet nalaten
het met een enkel beknopt woord te doen bij mijn bespreking van die kunstuiting,
waarvan Severini de leider en belangrijkste representant was, n.l, het Futurisme.
Het futurisme is in verschillende opzichten verwant aan het cubisme, terwijl andere
aspecten van deze kunstsoort lijnrecht tegenover het cubisme staan. De niet
geörienteerde lezer kan zich het gemakkelijkst een beeld vormen van het futurisme,
wanneer hij zich het volgend geval even indenkt: een gegeven kunstenaar heeft een
treinreis gemaakt - teruggekeerd naar zijn atelier, spoken deze reisherinneringen hem
nog door het hoofd, zij laten hem niet met rust, zij ‘roepen voortdurend luide tot den
scheppenden geest om een blijvenden vorm.’ Zoodoende komt de kunstenaar ertoe,
deze reissensaties als 't ware in een totaal-sensatie plastisch te willen verbeelden op
het doek. Wanneer men nu aanneemt, dat hij van Haarlem naar Amsterdam reisde,
dan laat zich dit scheppingsbeeld nog vrij gemakkelijk denken: de monotoon in
elkander schuivende polderuitgestrektheden, van strakke slootlijnen regelmatig
doorsneden, de fragmentarische herhalingen van bruin en zwart gevlekte
koe-arabesken en met een vaart daar door heen kruisend de weg-flitsende masten
der telegraafpalen, een enkel plots-opdoemend vizioen van 'n baanwachtershuisje
langs de spoorrails, enz. - dit alles tot een min of meer rythmisch geordende synthese
saamgevat, tot een expressieve compositie verweven, dus ook min of meer
v e r g e e s t e l i j k t , g e a b s t r a h e e r d . Wanneer men zich echter voorstelt dat de
kunstenaar een hoogst impressionabele natuur is en van Florence naar Parijs reisde,
dan zal men begrijpen dat zulk een futuristische werkwijze tot een wel verbijsterend
bizarre gecompliceerdheid aanleiding kan geven, dat er dus in deze werkwijze een
nog grooter element schuilt van ‘karpet eten en petroleum drinken’, dan de cubist
Braque eerst meende te ontdekken in de cubistische werkwijze van Picasso! Even
als de impressionist, gaat de futurist dus uit van het vlietend of schokkend leven der
vervluchtigende sensaties; doch hij zoekt niet een bepaald momenteel aspect van de
natuur als een gaaf afgerond stemmingsbeeld uit te beelden, maar evenals de cubist
zoekt hij een meer directverinnerlijkte weergave van de concreta, door de
tijd-ruimtelijke begrippen te willen overbruggen, ja zelfs te willen negeeren. Zoekt
de cubist echter één enkel verstild zielsmoment als ‘eeuwigheidsmoment’ te
openbaren, de futurist tracht vele impressies, sensaties, vele ‘schokken’ d i e
tijdruim-
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t e l i j k g e n o m e n m i s s c h i e n v e r u i t e l k a a r l i g g e n , in één beeld als
in een overzichtelijk panorama aan ons geestesoog te laten voorbij trekken.
Begrijpelijk wordt het dus, dat waar het groote meerendeel, ja vrijwel alle cubistische
schilderijen, herkenbare of onherkenbare s t i l l e v e n s zijn - de schilder kon
gemakkelijker deze objecten in een eeuwig licht plaatsen, kon gemakkelijker de
levensrumoeren ver-afhouden, kon gemakkelijker de algemeene en blijvende essentie
puren uit deze objecten, juist daar zij zoo stil-van-leven waren - de futuristen zich
daarentegen bo venal aangetrokken voelden tot de plastische weergave van levende,
bewegende gegevens, een complex actieve menschelijke figuren als bijv.:
schaatsenrijders.
De reden nu dat ik dit futurisme niet uitvoeriger en in z u i v e r d e r h i s t o r i s c h
verband bespreek (Gino Severini is achtereenvolgens geweest: impressionist,
neo-impressionist of p o i n t i l l i s t , f u t u r i s t , c u b i s t , neo-classicist), doch
slechts ter sprake breng bij den onderhanden schilder, komt doordat deze kunstrichting
nooit aanvaard werd door de Parijsche schilders e n m a s s e en dus een vroegtijdigen
dood stierf, zonder wezenlijken invloed uitgeoefend te hebben op de evolutie der
Fransche kunst. De reden w a a r o m is mij nooit geheel duidelijk geworden, behalve
inzooverre de meer doctrinair-gestemde kunstenaars een intuïtieve behoefte gevoelden
aan de heilzame loutering der a r b e i d s t u c h t : het cubisme nu dwong tot deze
arbeidstucht, terwijl het futurisme daarentegen het spel der toevalligheden in de hand
werkte en de ongepermitteerde individueele vrijheid van de te willekeurig ingrijpende
phantasie slechts versterkte, waardoor dan ook veel futuristische uitingen alleen zijn
te zien als chaotische grillen. Toch zijn vele dezer welhaast waanzinnige uitingen
mij liever tenslotte dan de anaemischschrale, cerebraal-puriteinsche producten van
bijv, Amédée Ozenfant's cubisme - ‘une des plus curieuses personnalités de ce
temps-ci’*), doch ik vraag me af, wordt deze lof niet om beurten elk ‘modern’ schilder
of decorateur toegezwaaid?
Na kunstenaars als Léger en Severini besproken te hebben, verwondert het ons een
oogenblik, dat die ‘ras’-schilder Le Fauconnier óók in dit gezelschap thuis hoort,
zoozeer mist hij de preciseerende vormverstrakking en berekenende exactheid der
overige doctrinairen. Zijn cubisme is meer een spontane gevoelsdrang dan een
vooropgezet en afgebakend systeem; het is meestentijds van een naar het
geheimzinnige, ja zelfs naar het expressionistische neigend, realistisch gehalte. Ik
zal dezen Franschman niet uitvoerig bespreken, daar hij in Holland een zekere
bekendheid

*) ‘Le Bulletin de la vie artistique’, 15 Aug. 1926 (uitgave MM, Bernbeim-Jeune, Paris).
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verwierf en ten onzent meer invloed uitoefende dan in Frankrijk; men weet
vermoedelijk dat hij in Amsterdam werkzaam was en tezamen met Piet van Wijngaerdt
in 1916 de Hollandsche kunstenaars tot een groep wilde vereenigen. Vele jongeren,
bijv. Wim Schuhmacher, kwamen door hem in aanraking met de cubistische
stroomingen en met den geest van Cézanne; doch wij mogen ook aannemen dat
enkele reeds gevormde schilders, Jan Sluijters o.a., zijn werk eveneens met vrucht
bestudeerden. En omgekeerd heeft ook deze Franschman ongetwijfeld veel te danken
aan de Hollanders. Hoe positief, hoe openhartig, hoe ruig-warm van levensliefde
was deze volbloed schilder, die de zware vormen-volheid van vrouwenschoon liefhad
en de breede, vleezige bloembladen van donker-grootsche planten, welke hij met
grage, bewogen hand, ja zelfs niet zonder wellust, uit kon beelden. Door de diepe
kleur en breed uitgespreide, massale en tevens samengevatte plans heeft dit werk
een romantisch-geaccentueerde, weleens al te globale ‘monumentaliteit,’ zwanger
soms van donkere geheimnissen....
(Wordt vervolgd).
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Franz Schubert
(31 jan. 1797-19 nov. 1828)
Door R.A.D. Cort van der Linden.
HET nieuwe boek over Schubert en zijn tijd van Kobald*) begint met een uitspraak
van Sir William Hadow, den uitgever van de Oxford History of Music: ‘Als ik de
drie grootste kuntsperioden van de wereldgeschiedenis zou moeten aangeven zou ik
in de eerste plaats het Athene van Perikles noemen, in de tweede plaats Engeland
ten tijde van Elisabeth, en in de derde plaats zonder twijfel het Weenen van de tweede
helft van de 18de eeuw en het eerste kwartaal van de 19de eeuw’.
Men mag over die keuze en die voorkeur denken hoe men wil, men zal het feit
niet kunnen ontkennen, dat Weenen eene groote beteekenis heeft in de geschiedenis
op het eind van de 18de en aan het begin van de 19de eeuw. Niet alleen van groote
beteekenis voor de geschiedenis van de kunst, maar vooral belangrijk als zetel van
eene historische, eene groote politieke macht. En men kan in die macht ook zien het
symbool van eene bepaalde beschaving, de germaansche; meer bepaald de
Midden-Europeesche, zooals die beschaving zich in den loop der eeuwen in
tegenstelling tot de romaansche, de meer zuidelijke, had ontwikkeld. Weenen was
een politiek centrum en het was een middelpunt voor de kunst, die er schooner tot
uiting kwam dan ergens anders, en in het bijzonder de muziekkunst. Maar de kunst
- als uiting van die beschaving - was een product toch van een algemeene vooruitgang.
De algemeene Duitsche beschaving is verspreid geweest over gansch Midden-Europa.
Niet in alle vormen even sterk ontwikkeld, en ook niet in alle tijden overal gelijkmatig
tot eenzelfde hoogte gestegen. Door verspreiding en begrenzing samen is zij gedurende
de 18de en de 19de eeuw opnieuw gegroeid en omhoog gekomen, tot een groot geheel
voor een groot volk. En terwijl de latijnsche cultuur en de Fransche macht
achteruitging, kreeg de germaansche ontwikkeling meer en meer invloed en won de
Duitsche heerschappij veld.
Men moet Weenen speciaal beschouwen als de voorname hofstad van de machtige
Habsburgsche keizers: het hoofsche leven, de aanzienlijkheid en de verfijning war
en er traditioneel geworden, een rijke adel had er zich gevestigd en gaf er den toon
aan met een zwierig wereldsch leven en beschermde er de kunst. Ten tijde van het
Weener Congres vierde men er schitterende feesten, en de stad was beroemd om
opera, tooneel en muziek.

*) Karl Kobald: Franz Schubert und seine Zeit (Amalthea Verlag, Zürich, Leipzig, Wien, 1928).
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FRANZ SCHUBERT, NAAR EENE AQUAREL, VERMOEDELIJK VAN J. TELTSCHER.
RATIBOR, SCHLOSZ GRAFENEGG, OOSTENRIJK).

(MARIE HERZOGIN VON

FRANZ SCHUBERT, NAAR EENE LITHOGRAPHIE, VERMOEDELIJK VAN HOFFMANN. (GESELLSCHAFT DER
MUSIKFREUNDE, WEENEN).
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FRANZ SCHUBERT, NAAR EENE POTLOOD-TEEKENING OP EEN STUK GIPS, DOOR MORITZ VON SCHWIND.
(AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE TE WEENEN).

SCHUBERT-MEDAILLE, DOOR TAUTENHAYN D.J.

(VERZ. G. ALSBACH, AMSTERDAM).
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FRANZ SCHUBERT, NAAR EENE AQUAREL VAN A. RIEDER.

(DR. ROBERT GRANITSH, WEENEN).

JOHAN JENGER, ANSELM HÜTTENBRENNER EN FRANZ SCHUBERT, NAAR EENE GEKLEURDE
POTLOOD-TEEKENING VAN J. TELTSCHER. (OTTO SCHWEITZER, SCHLOSZ GNEIXENDORF, KREMS A.D.
DONAU).
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Vooral als muziekstad had Weenen vermaardheid gekregen, Dit kwam voor een
groot deel door het geld, dat er aan werd ten koste gelegd en door de bescherming
van hoogerhand. Doch er was ook groote liefhebberij voor muziek, en in alle standen
werd muziek gemaakt. Men had er goede theaters, die door zeer vrijgevige
kunstbeschermers en bekende kunstkenners werden gesteund, maar die ook bezocht
werden door een zeer kunstzinnig publiek. Onder invloed van de Italiaansche mode,
die vooral in de opera uitkwam, is Weenen echter toch het voornaamste centrum
geweest voor Duitsche muziek, en het was een verzamelplaats voor Duitsche musici
en componisten. Het was de muziekstad bij uitnemendheid: al ware het alleen maar
om Mozart en Beethoven. En de geheele 19de eeuw door heeft Weenen dien
muzikalen roep behouden.
In deze stad van wereldsch leven en druk vertier, van uitgaan en pleizier, van
opera, tooneel en muziek, leefde in het begin van de vorige eeuw de componist Franz
Peter Schubert. Hij werd geboren in 1797 in de voorstad Himmelpfortgrund en stierf
reeds in het jaar 1828, aan typheuse koorts, in de voorstad Neue Wieden. Zijn leven
was een kort en werkzaam leven, bescheiden en weinig opvallend, gedragen door
opgewektheid en tevredenheid, door vriendschap verwarmd*).
Schubert stamt uit eene boerenfamilie uit Oostenrijksch Silezië. Zijn vader en zijn
oom kwamen naar Weenen en brachten het beiden tot schoolmeester. Zijn vader,
eveneens een Franz Schubert, trouwde in 1782 met Maria Vitz, eene Silezische, die
in de stad keukenmeid was. Zij hadden 14 kinderen, waarvan er 9 jong stierven; van
de 5 die in leven bleven waren 4 zoons (Schubert was de 4de) en eene dochter.
Toentertijd leefde de schoolmeester meest in het schoolgebouw, hij had er vrije
woning, maar kreeg geen traktement, hij moest leven van het schoolgeld dat de
leerlingen inbrachten, eene f 400.- per jaar. Dat was in dien tijd wel veel meer
geldswaarde dan tegenwoordig, maar het was toch nauwelijks toereikend. Van huis
uit heeft Schubert dan ook zuinigheid, ontbering en nederigheid gekend, en hij heeft
moeten leeren met weinig tevree te zijn.
Doch door talent en beminnelijkheid is hij uit zijn stand weg naar boven gekomen.
Op zijn ude jaar werd hij om zijn goed zingen aangenomen als koorknaap voor de
Keizerlijke Hofkapel. Dat was een groote buitenkans voor den jongen. Niet alleen
kreeg hij een mooi pak met goudgalon, maar hij kreeg een plaats in het Keiz. Kon.
Stadtkonvikt, een soort van kostschool, in 1802 door de Oostenrijksche regeering
ingericht ten bate van leerlingen, die een staats-stipendium hadden, en waar ook de
jongens van

*) Voor de iconographie van Schubert zij vooral verwezen naar het boek van Otto Erich Deutsch:
Franz Schubert, Die dokumente seines Lebens, waarin een kleine 600 portretten en
afbeeldingea zij a opgenomen en waar men ook de meeste van de bij dit artikel gepubliceerde
illustraties vindt.
Alle hier geplaatste afbeeldingen zijn echter weergegeven direkt naar photo's van de
origineelen, welwillend door de respectieve eigenaars ter beschikking gesteld, en uitsiuitend
ten gebruike bij dit opstel.
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het koor mm opvoeding kregen. Zij deden natuurlijk vast dienst bij het zingen in de
hofkapel, er waren geregeld oefeningen en er was een klein orkest van de leerlingen,
en bovendien moesten zij het over het konvikt gelegen universiteits-gymnasium
bezoeken, waar zij klassiek onderwijs genoten. Schubert was hier tot zijn 17de jaar.
Hij ging toen naar huis terug en werd onderwijzer in de laagste klassen van zijn
vaders school. Hij hield dit drie jaren uit, waarna hij de betrekking opgaf en kwam
in te wonen bij zijn vriend Franz von Schober, die student was. Sindsdien leefde hij
zoo goed en zoo kwaad als het ging, nu eens op zichzelf, van luttele inkomsten en
in de meest eenvoudige omstandigheden, dan weer met een vriend, die met hem
deelde. Van de eerste schooljaren af tot zijn levenseinde heeft hij aan één stuk door
gecomponeerd, haast iederen dag, meestal zonder piano, want het geld voor het
aanschaffen van een piano of zelfs voor pianohuur ontbrak. Hij speelde aardig en
vlot en phantaseerde gemakkelijk, maar was volstrekt geen groot pianist; doch hij
had een voordracht die de menschen boeide, en als hij zijn eigen composities
voordroeg of zijne liederen begeleidde bracht hij zijn publiek tot groote bewondering.
Beroemd is hij nooit geweest. Hij had een kring van vrienden en kennissen,
jeugdige geestverwanten, artiesten als hij, zorgeloos en die het niet breed hadden en
het leven niet te zwaar namen, waarvan er enkelen later een grooten naam hebben
gekregen, maar die evenals hij nog bezig waren dien te maken, en verder een paar
kunstvrienden uit de betere burgerij en uit de aristocratie. Het was een hechte band,
die deze jongeren verbond. Ze vormden een eigen groep, vonden elkaar in het een
of andere café, waar vaak degeen betaalde, die er het best aan toe was, ze waren
vroolijk, hielden gezellige bijeenkomsten en hadden uitgangen naar buiten. Schubert
was het middelpunt van dien kring, vooreerst om zijn bij zonder talent, maar ook
omdat hij kon pianospelen en dus zeer bruikbaar was om het gezelschap te
onderhouden met dansmuziek, met voorspelen en phantaseeren, en ook omdat
eigenlijk iedereen hem graag mocht, gemoedelijk als hij er uitzag en goedig als hij
was, bescheiden en talentvol, vol levenslust en tevreden.
Maar buiten dien kring had hij weinig invloed in de groote muziekwereld en weinig
naam. Hij gaf zich veel moeite om de opera's opgevoerd te krijgen, waaraan hij met
zooveel voorliefde componeerde, maar voortdurend kwam het manuscript terug van
de censuur of van de directie. Het weinige dat hij gespeeld kreeg had geen overgroot
succes. En van zijn liederen en instrumentaalmuziek heeft hij maar heel weinig
gedrukt gezien.
Tot de grooten en de groote wereld is hij nooit doorgedrongen. Zijne eenige
connectie met de hooge aristocratie kwam door zijne betrekking als muziekmeester
in de familie van graaf Johann Esterházy. In die betrekking was hij twee maal een
zomer op het buitengoed Zselész in Honga-
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rije, hij gaf er les aan de beide dochters, zorgde voor zang-, piano- en huismuziek,
die hij voor de gelegenheid componeerde, maar dat was ook al. Men heeft een
romannetje gemaakt van hem en Karoline Esterházy, de jongste van de beide meisjes;
men heeft er hem in zijn Weenschen vriendenkring misschien wel mee geplaagd,
maar het is toch hoogstwaarschijnlijk niets dan een verzinsel. Hij voelde zich op een
afstand tot de familie, en hij was er ook meer in eene ondergeschikte betrekking dan
dat hij er in het bijzonder om talent of genie werd beschermd. Hij had niet als
Beethoven onder de vorsten en de hooge adel machtige beschermheeren, er waren
geen gravinnen en baronessen, aan wie hij zijn stukken opdroeg, hij had geen
aartshertog, vorstbisschop, die hem steunde en die zijn vriend was.
Zijn wereld was een eenvoudige, gemoedelijke, ‘biedere’ wereld. Niet in den
slechten zin van het woord, bekrompen en kleinburgerlijk, maar een nieuwe stand,
van Biedermeier. Een beetje zelfvoldaan, misschien wat stijf en wat ouderwetsch
voor ons idee, doch in Weenen meer dan elders eenigermate grootsteedsch, licht,
vroolijk en wereldsch, met vele goede eigenschappen trouwens en veel aantrekkelijks,
en met veel stijl, levensstijl. Sommigen behoorden tot den gegoeden burgerstand, de
hoogere middenstand, enkelen waren van betere familie. Dit waren zoo de menschen
waar Schubert aan huis kwam, hij en zijn vrienden.
Zijn eerste vriend en een van zijn beste, die veel voor hem gedaan heeft, Joseph
von Spaun, was tegelijk met Schubert op kostschool. Hij behoorde tot een oud adellijk
geslacht, zijn vader was syndicus van de standen te Linz en woonde in het keizerlijk
slot, doch had bij den brand daar have en goed verloren. Joseph von Spaun kwam in
het Weensche konvikt. Hij was de eerste, die Schuberts genie ontdekte, en heeft alles
gedaan wat in zijn vermogen was om den jongen componist te helpen en aan te
moedigen. Met den hem eigen eenvoud en in sympathieke bewoordingen schrijft hij
in een door hem gehouden familiekroniek*) over Schubert het volgende:
‘Meinen innigen Freund Franz Schubert, geb. im Jahre 1797, lernte ich kennen,
als er beiläufig 12-jährig in das Konvikt trat, in welchem ich mich als Jurist befand.
Bei den Abendmusiken spielte er mit Augengläsern bewaffnet, hinter meinem Stuhle
stehend aus demselben Pulte mit mir Violine. Ich wurde sogleich auf den Knaben
aufmerksam, da er trefflich spielte und sich oft vor Vergnügen glühend den schönen
Kompositionen der Meister hingab. Da auch ich für gute Musik begeistert war, so
wurden wir bald bekannt. Er vertraute mir fast schamrot, dasz er schon vieles
komponiert habe. Ich erstaunte darüber noch mehr, als er mir am anderen

*) Spaun heeft aparte ‘aanteekeningen’ over Schubert nagelaten, waaruit enkele aanhalingen
zijn gedaan in diverse biographieën, en die vermoedelijk weldra in hun geheel zullen worden
uitgegeven. De hier voor het eerst gepubliceerde mededeeling over Schubert stamt uit eene
‘familiekroniek’, en werd door Spaun's kleinzoon, baron Hermann Roner, met groote
welwillendheid ter beschikking gesteld.
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Tage im Musikzimmer als wir allein waren Lieder und Sonaten vorspielte und er mir
sagte, dasz er schon 2 Opern und 1 Messe komponiert habe. Er wisse, es seien wertlose
Übungen, die er wieder verwerfe, allein er könne nicht anders, er müsse täglich
komponieren. Leider fehle es ihm oft an Notenpapier, da sein Vater nicht wolle, dasz
er Musik betreibe und er müsse sich daher erst gewöhnliches Papier linieren, was
eine zeitraubende Arbeit sei. Ich erkannte augenblicklich das seltene Talent des
Knaben, ermunterte ihn und versah ihn mit ganzen Stöszen von Notenpapier die er
mit unglaublicher Schnelligkeit mit seinen Kompositionen füllte. Von diesem
Augenblicke an blieb er mir hebevoll zugetan bis zu seinem leider frühen Ende. Bald
wurde man von mehreren Seiten auf das ungeheure Talent des Jünglings aufmerksam
und seine Vortschritte waren so auszerordentlich, dasz er schon mit 14 bis 15 Jahren
treffliche Kompositionen lieferte, die er zwar später zum Teile wieder selbst verwarf,
die man aber jetzt nach 50 Jahren hervorsucht und mit groszem Beifall aufgeführt
hat. Seine Lieder und Kompositionen wurden immer herrlicher und er liebte es in
der ersten Zeit mir seine Lieder zuerst vorzutragen, da er auf meine Beurteilung
Gewicht legte. Ungeachtet seines groszen Talentes war er bescheiden und fast zaghaft
über den Erfolg seiner Kompositionen.
Wenn er mich oft bei seinen Vorträgen ganz hingerissen sah, so ermutigte ihn das
und er sagte einmal bei einer solchen Gelegenheit zu mir, er glaube nun selbst, dasz
etwas aus ihm werden könne. Ich übergehe nun die Geschichte seiner musikalischen
Leistungen, die weltbekannt und bewundert sind, nachdem der Schöpfer so herrlicher
Melodien schon bald 36 Jahre im Grabe ruht. Er fand bei seinen Lebzeiten durchaus
keine Unterstützung und der grosze Künstler muszte darben. Die Musikhändler
bezahlten seine herrlichen Kompositionen so elend, dasz er fortwährend in den
bedrängtesten Verhältnissen leben muszte, ja seine Mittel reichten nie zu, sich ein
Fortepiano anzuschaffen oder zu mieten und er war darauf beschränkt, seine
Meisterstücke am Schreibtisch zu komponieren. Während man in Wien seinen Liedern
einige Anerkennung zollte, verwarf man seine ebenso schönen
Instrumentalkompositionen und erst Mendelsohn und Schumann, die beide für
Schubert begeistert waren, haben die Wiener auf die Pracht seiner
Instrumentalkompositionen aufmerksam gemacht, die nun freilich mit grösztem
Beifall gegeben werden. Bald 40 Jahre nach dem Tode Schuberts weisz man erst
eigentlich in Wien, was man an ihm gehabt und verloren. Die einzigen 5 Hefte der
Müllerlieder, für die Schubert eine Bagatelle erhalten hat, brachten dem Verleger
durch wiederholte Auflagen soviel grosze Summen und Gewinne ein, dasz er damit
ein Haus kaufen konnte, und der Sänger Stockhausen nahm für den 1-maligen Vortrag
der Müllerlieder im Musikvereinssaale 3-mal soviel ein als Schubert für seine
Kompositionen erhalten hatte. Nun aber errichtete man ihm ein
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XXXV

MUZIEKAVOND BIJ JOSEPH RITTEE VON SPAUN TE WEENEN, NAAR EENE SEPIA-TEEKENING DOOR MORITZ
VON SCHWIND. (SCHUBERT-MUSEUM DER STAD WEENEN).

SCHUBERT-AVOND IN EEN WEENSCH BURGERHUIS, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN JULIUS SCHMID.
(SCHUBERT-MUSEUM DER STAB WEENEN, MET TOESTEMMING DER GESELLSCHAFT FUR
VERVIELFÄLTIGENDE KUNST).
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XXXVI

GEZELSCHAPSSPEL: ‘HET EERSTE MENSCHENPAAR EN DE SLANG’, NAAR EENE AQUAREL VAN L.
KUPBLWIESER. (SCHUBERT-MUSEUM DER STAD WEENEN).

BUITENPARTIJ NAAR ATZENBRUGG, GEKL. ETS VAN MOHN NAAR HET ONTWERP VAN SCHOBER EN
SCHWIND. SCHUBERT ZITTEND OP DEN GROND IN HET MIDDEN MET PIJP. (GESELLSCHAFT DER
MUSIKEREUNDE, WEENEN).
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XXXVII

HUMORISTISCHE BRIEF IN LIEDVORM AAN JOSEPH VON SPAUN: ‘UND NIMMER SCHREIBST DU.’
(HERMANN BARON RONER, TRAUNKIRCHEN, OBER-OESTERREICH).

UIT DE PARTITUUR VAN DE UNVOLLENDETE SYMPHONIE NO. 3 IN B-MOL, EERSTE GEDEELTE, BEGIN
VAN HET TWEEDE THEMA IN DE VIOLONCELLE. (BIBL. GESELLSCH. DER MUSIKFREUNDE, WEENEN).

UIT DE PARTITUUR VAN DE GROOTE C-DUR SYMPHONIE NO. 7, EERSTE GEDEELTE, BEGIN VAN HET
ALLEGRO MA NON TROPPO. (BIBL. GESELLSCH. DER MUSIKFREUNDE, WEENEN).
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XXXVIII

JOSEPH VON SPAUN, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN LEOPOLD KUPELWIESER. (ADMIRAL BARON HERMANN
VON SPAUN'S ERFGENAMEN).

LEOPOLD KUPELWIESER, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN FAHRLÄNDER
MAX KUPELWIESER, WEENEN).

(DOOR TOEDOEN VAN DEN HEER
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FRANZ VON SCHOBER, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN LEOPOLD KUPELWIESER. (SCHUBERT-MUSEUM DER
STAD WEESEN).

MORITZ VON SCHWIND, ZELFPORTRET, SCHILDERIJ. (HOFRAT PROF. DR, ERNST FREIHERR VON SCHWIND,
WEENEN).
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Monument und erneuerte und dekorierte sein Grab. Seine Freundschaft blieb mir
immer treu und von ihm getrennt, schrieb er mir sehr liebe Briefe und er dedizierte
mir 2 seiner schönsten Kompositionen. Seine Freundschaft und der häufige Genusz
seiner so schönen Lieder verschönerte mir mein Leben und verschönert es noch, da
mich, obwohl ein ruhiger Greis geworden, auch jetzt noch seine Melodien zur
Begeisterung hinreiszen. Sein letztes und schönstes Werk ‘Die Winterreise’, ein
Zyklus herrlicher aber düsterer Lieder, wohl die schönsten, die je in deutscher Sprache
komponiert wurden, griff ihn sehr an, da der Inhalt dieser Lieder ein sehr ergreifender
ist und er diese Lieder nie so herrlich hätte komponieren können, wenn er nicht tief
davon ergriffen worden wäre. Er schien einige Zeit etwas abgespannt, verfiel in ein
heftigen Typhus und starb nach wenigen Tagen, erst 31 Jahre alt. Auf seinem Grabe
stehen die wohl sehr bescheidenen Worte: ‘Die Tonkunst verlor hier einen reichen
Besitz und noch gröszere Hoffnungen.’
Im Verhältnisse zu seinem kurzen Leben ist die Zahl seiner Werke unglaublich
grosz. Meine Dankbarkeit für die Freundschaft dieses lieben guten Menschen und
das, was ich durch ihn genossen, folgt ihm über sein frühes Grab und wird nie
erlöschen.’
Als men van de dokumenten van Schuberts leven kennis neemt, die de
Schubert-navorscher Otto Erich Deutsch naarstig heeft verzameld en waarvan hij
een kleine 1200 als materiaal voor eene biographie bijeenbracht, dan krijgt men uit
al de brieven en getuigenissen van vrienden en tijdgenooten en van den componist
zelf steeds dien indruk, dien Spaun zoo goed weergeeft, van een vriendelijk, innemend
mensch, ongekunsteld, vervuld van muziek en kunst, iemand van eene buitengewone
begaafdheid, een genie, vanzelf scheppend werkzaam, onbeïnvloed door levenszorgen
en een kommervol bestaan. Wat hij als jongen aan zijn vriend in vertrouwen zei, dat
hij dagelijks componeeren moest, dat was in allen eenvoud slechts de behoefte van
zijn leven: daarmee heeft hij zich uitgeleefd. Geen complicaties. Zijn talent stelde
geen eischen aan het leven, hij had niet noodig eene bijzondere atmosfeer of
omgeving, waar zoo menig genie niet buiten kan om te scheppen en om zichzelf te
geven, de meeste van zijne composities vloeiden hem kant en klaar uit de pen, hij
was voortdurend in een natuurlijken staat van geestvervoering tot componeeren,
gereed om vorm te geven aan de muziek, die hij in zich voelde leven. Dat hij geen
eischen stelde aan het leven kwam zijn kunst ten goede. Wel hebben de laatste jaren
teleurstellingen en neerslachtigheid meer vat op hem gekregen, doch hij is misschien
voor grootere teleur stellingen, een dieper bewustzijn van zijn eigen bijzondere
waarde, een meer smartelijk besef van gebrek aan voldoende waardeering, van de
onbillijkheid van zijn armoede, door een vroegen dood bespaard gebleven.
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Eene zeer merkwaardige figuur onder Schubert's vrienden is de zanger Vogl. Schubert
had met zijn liederen aanvankelijk groot succes bij zijn enthousiaste jonge vrienden,
maar deze waren jong en zonder vermogen, en hadden wel veel geestdrift maar niet
veel invloed. Toch is het gelukt, voornamelijk op aansporing van Schober (‘für
Schubert ist der beste Sänger gerade gut genug’ meende hij), een zeer geëerd en
invloedrijk zanger met den componist in aanraking te brengen en dezen voor Schubert
te interesseeren. Vogl was vijftig jaar toen hij den twintigjarigen Schubert leerde
kennen. Men vindt eene belangwekkende beschrijving van Vogl in Friedlaender's
‘Beiträge zur Biographie Franz Schuberts’ (Berlin, 1887), waarin de schrijver dezen
zanger een van de meest eigenaardige verschijningen noemt onder de virtuozen van
alle tijden. Eene autoritaire, imposante verschijning, met een kop die aan Goethe
doet denken, doch met zachte trekken. Hij was een stille, gesloten geleerde-natuur;
zijn tooneelpositie gebruikte hij om zich de middelen te verschaffen voor een
beschouwend en wetenschappelijk leven. Koud tegenover eerbetoon, kon men hem
in de tusschenpauzen in het theater ergens in een afgelegen hoekje vinden, zijn tijd
benuttend met Aeschylus, Epictetus, Calderon in de oorspronkelijke taal te lezen.
Zijn leven was onberispelijk. Hij had een prachtige baryton, en een volmaakte
voordracht. Hij was zeer gezien in alle kringen, ook in die van het hof en de
aristocratie. Franz von Schober, op wiens kamers de eerste ontmoeting tusschen den
zanger en den componist plaats had, schrijft in zijne Mémoires (door Friedlaender
ontdekt) o.a. het volgende: ‘Ein Bund der beiden Künstler, der sich immer enger
schlosz, bis der Tod ihn trennte, war die Folge ihres ersten Zusammentreffens. Vogl
öffnete mit wohlmeinendem Rate dem Freunde den reichen Schatz seiner Erfahrungen,
sorgte väterlich für die Befriedigung seiner Bedürfnisse, wozu damals sein Erwerb
durch Compositionen nicht ausreichte, und bahnte ihm durch den herrlichen Vortrag
seiner Lieder den Weg zum Ruhme’. Met Vogl is Schubert verscheidene malen
opgetreden, bijna altijd aan huis bij de menschen. Vogl was overal een zeer welkom
gast, het was een groot voorrecht hem te kunnen hooren, zijn naam was wijd en zijd
bekend, en Schubert heeft daarvan geprofiteerd. Ook hebben zij samen een paar maal
een zomerreis gemaakt in Vogl's vacantie naar Ober-Oesterreich, waar zij in de
verschillende provincieplaatsen met open armen werden ontvangen. Vogl heeft er
zeker voor gezorgd Schubert met zijn liederen naam te verschaffen. Tot het hof en
de voorname wereld is Schubert echter nooit doorgedrongen, evenmin als hij in de
opera werd gehoord.
Moritz von Schwind - Leopold Kupelwieser en hij waren de twee schilders onder
Schubert's vrienden, zij zijn beiden beroemd geworden - heeft eene groote teekening
gephantaseerd van een muziekavond bij Joseph Ritter von Spaun. Hierop heeft hij
de gezamenlijke portretten
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geteekend van de meeste van Schubert's vrienden en vereerders, allen tezamen in
een propvolle kamer, geestig naar hunne verschillende houdingen en naar de
verschillende uitdrukkingen bij het toehooren van de muziek weergegeven. Schwind
trof uitstekend gelijkenissen, en men mag ook aannemen, dat het portret van Schubert
aan de piano, met Vogl aan zijn rechterhand, die aanstonds het blad voor hem zal
omslaan, en de gastheer aan den anderen kant, ons eene juiste voorstelling geeft van
den componist in de warmte van zijn spel, zelf haast nog het minst opvallend van al
die menschen. Deze teekening was bedoeld als voorontwerp voor een groot schilderij,
maar het is daarbij en bij enkele schetsen gebleven. Julius Schmid heeft in 1897 nog
eens hetzelfde onderwerp behandeld, Schubert bij iemand aan huis zijn composities
spelend. Ditmaal een muziekavond, waar de gezusters Fröhlich tot de
aantrekkelijkheid bijdragen. Schubert kwam in lateren tijd wel aan huis bij de familie
Fröhlich, een oud Weensch open huis, bezocht door dichters, musici, schilders, waar
velen uit kunstenaarskringen elkaar ontmoetten, waar men Weensche elegantie, geest
en vroolijkheid vond, en waar druk werd gemusiceerd. Op wensch van Anna Fröhlich
heeft Franz Schubert het ‘Ständchen’ gecomponeerd op de woorden van Grillparzer
‘zögernd leise’, een van zijn mooiste en fijnste composities. Katharina Fröhlich was
Grillparzer's eeuwige bruid. Hij heeft een mooi gedicht op haar gemaakt, beginnend
met de woorden ‘Still sasz sie da, die Lieblichste von allen’, waarin hij in verzen
den indruk weergeeft, dien Schubert's muziek op zijne geliefde maakte. Doch de
toondichter zelf was zich nauwelijks bewust van het effect van zijne muziek, hij
speelde allerminst ook om indruk te maken op zijn toehoorders of toehoorderessen.
Schubert was bedeesd in den omgang met vreemden, geheel op zijn gemak was
hij slechts in een gezelschap van menschen, die hij goed kende. Dan kon hij
ongedwongen zijn en zelfs jongensachtig, maar bij veel menschen was hij eer schuw
dan zelfbewust. Van zijne verhouding tot het schoone geslacht geeft de geschiedenis
weinig wetenswaardigs, een paar weinig belangrijke opmerkingen. Hij was goedhartig
en verlegen, had ook geen tijd en geen geld om aan iets anders te denken dan aan
zijn muziek en aan eene eenvoudige ontspanning met zijn eenvoudige vrienden.
Sir George Grove, een van de beste Schubert-kenners en de schrijver van de
voortreffelijke biographie van Schubert in Grove's Dictionary of Music and Musicians,
spreekt met bitterheid over Schubert's vrienden in verband met zijn armoede en zijn
dood. Naast die van Schubert, zegt hij, is de armoede van Mozart, de eerste van de
twee groote musici die Weenen heeft laten gebrek lijden, nog eene weelde. Hij verwijt
de vrienden, dat zij er niet voor hebben gezorgd, dat hij het beter had, misschien
hadden zij zijn dood kunnen voorkomen. ‘They prate of their devotion to their friend,
when not one of them had the will or the wit to prevent him from starving;
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for such want as he often endured must inevitably have injured him, and we cannot
doubt that his death was hastened by the absence of those comforts, not to say
necessaries, which should have nursed and restored the prodigal expenditure of his
brain and nerves.’ Het is misschien niet heelemaal rechtvaardig zonder meer die
vrienden aansprakelijk te stellen voor de kommervolle levensomstandigheden van
hun collega en kunstbroeder. Hij heeft vrienden gehad, werkelijk vrienden in nood,
die hielpen waar zij konden en zoolang zij met hem in aanraking waren. De meeste
van zijn vrienden waren echter net zoo berooid als hij en hadden het noodige met
zich zelf te doen. Van de kennissen en de menschen waar hij wel aan huis kwam kan
men niet verwachten dat hun intimiteit met Schubert zoo groot is geweest, dat zij
voldoende op de hoogte waren van zijn nooden en zorgen. Zij zagen hem gezond en
wel, tevreden en blijmoedig, hoorden zijn mooie muziek, genoten van zijn
uitdrukkkingsvolle, levende kunst. Misschien hebben sommigen wel de
beklagenswaardigheid van zijn toestand betwijfeld, als hun daarvan ter oore kwam.
En trouwens is zijn lot niet mede het dagelijksch lot van zoo velen in de groote
maatschappij? Men behoeft slechts te bedenken hoe onrechtvaardig en wreed onze
samenleving zich voortdurend aan ons voordoet: ook toen, net als nu, bleven ellende,
kommer, armoede rustig voortbestaan naast levensvreugd, genot en overvloed,
bestonden er weinig werkelijk goede menschen naast veel slechte. En dan, hoe
weinigen kunnen de moeite nemen zich te verplaatsen in de gedachten, de
moeilijkheden, de omstandigheden van een ander zijn leven. In de enkele
dagboekbladen die van Schubert bewaard zijn gebleven, vindt men menige opmerking,
die van grootere diepte en levensernst getuigt dan men zoo oppervlakkig van den
bescheiden componist zou verwachten. Zoo schreef hij de dato 27 März 1824: ‘Keiner,
derden Schmerz des Anderen, und Keiner, der die Freude des Anderen versteht! Man
glaubt immer zu einander zu gehen, und man geht immer neben einander. O Qual
für den, der diesz erkennt!’ En in hetzelfde jaar, zonder datum maar met het bijschrift
um 2 Uhr nachts, schreef hij deze wrange dissonans, deze tegelijk gedurfde,
vergoelijkende en zeldzame gedachte neer: ‘Beneidenswerther Nero! Der du so stark
warst, bei Saitenspiel und Gesang ekles Volk zu verderben!’
Doch een dergelijke klank ligt toch ver van den grondtoon van zijn gemoed. Hij
had een zonnige natuur, nam genoegen met het leven zooals het hem gegund was,
zonder verzet doch ook zonder wanhoop. Niet zonder gevoel! Naarmate zijne
levensondervinding grooter werd, nam ook zijn gevoel toe aan innerlijke kracht. In
zijn latere werken bereikt hij een uitdrukkingskracht en een pathos, die weerklank
zijn van dieper gevoel en leven dan vroeger. Het groote ‘Tantum ergo’ voor koor en
orkest, de Es-dur Mis van 1828, sommige gedeeltes uit zijn groote C-dur Symphonie
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van hetzelfde jaar, het Händel-achtige oratorium ‘Mirjam's Siegesgesang’, de
quartetten in d-mol en G-dur, het quintet, het ‘Nachtgesang im Walde’, geven alle
voorbeelden van indrukwekkende en aangrijpende muziek. Vooral ook in zijn latere
liederen komt die diepte van ziel tot uitdrukking. Doch dat rijke, buitengewone
vermogen om in zijn liederen den inhoud van een gedicht op dramatische wijze te
doen leven, de muziek in overeenstemming met den zin van den tekst bezieling te
geven, die kunst heeft de geniale liederencomponist altijd verstaan.
Wat dit betreft doet men goed zich een ander beeld te maken van dien in het leven
met gewone stervehngen zoo ingetogen Schubert. Hier is de kunstenaar aan het werk,
het genie: ongewoon, grootsch! Toondichter als hij was, maakte hij zich gretig alle
poëzie eigen die in dichtkunst was uitgesproken, nam onmiddellijk in zich op, begreep
en voelde het menschelijk leed, natuur en leven, en verklankte alles uit eigen kracht
in zijn eigen kunst, in muziek. In balladen als de ‘Erlkönig’, de ‘Zwerg’, in liederen
als de ‘Müllerlieder’, ‘Bas Abendroth’, ‘Vergebliche Liebe’, ‘Die Allmacht’, in
honderd andere, zijn de vormen zoo oorspronkelijk, de muzikale motieven zoo
overtuigend, dat nog steeds de hoorder onder den directen indruk komt van schoonheid
en genialiteit. En in kleine meesterstukjes als b.v. ‘Das Wandern’, ‘Litanei’, het
beeldige Shakespeare-liedje ‘An Silvia’, ‘Die hebe Farbe’, om naar willekeur er een
paar te noemen, is Schubert nog altijd onovertroffen.
Schubert's muziek heeft nog niet afgedaan. Het is zuivere kunst, zonder storend
bijwerk, zoo dikwijls het kenteeken van een gebrek aan talent. Deze muziek, moge
zij soms ook wat lang en wat antiek zijn geworden, leeft nog door ongekunsteldheid,
verraadt nog natuur. En zij zal den stempel van eenvoud, van ware kunst, altijd
behouden.
Hoelang zijn muziek nog zal worden gehoord, zijn geest nog zal leven?
Wie zal het zeggen. Muziek en tijdgeest - het is meermalen opgemerkt - zijn in
het wezenlijke wederzijds onafhankelijk. De muziek ontstaat in een bepaalden tijd,
in eene bepaalde omgeving, en men moet ook beginnen den componist in het centrum
van zijn tijd en in zijn milieu te stellen. Doch wat dan verder de uitwerking aangaat
van de schoonheid der toonkunst, er moet veel tijd vergaan en veel gebeuren in de
wereld voordat wat werkelijk mooi was, uitgewerkt is. En zelfs in onzen modernen
tijd, modern overigens als elke tijd die is gekomen, wat dan verder de toekomst
betreft die wij nog niet beleven, ook nu geldt nog altijd, ook voor Schubert's muziek,
nog altijd het oude: vita brevis, ars longa.
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Oude Parijsche hotels,
door G.T. Scheltema
Het ‘Hotel de Hollande.’
II (Slot).
DE overige hotels aan deze stille Seine-oever, - men denkt zich soms op een
Hollandsche grachtwal - Quai d'Anjou zijn erg verwaarloosd. Keeren we terug naar
het Marais, dan vinden we in de rue Vieille du Temple en omgeving - de naam wijst
er reeds op, vele oude herinneringen.
Zoo worden we op No. 47 weer verrast door een merkwaardige oude poort, die
van het z.g. h o t e l d e H o l l a n d e . Hardin noemt deze een van de mooiste oude
hotelpoorten, die Parijs bezit (bulletin de la société historique et archéologique 1906).
Ook dit hotel is helaas door verwaarloozing en verbouwing zeer verminkt, doch
zoowel uit- als inwendig zijn er nog vele sculpturen en schilderingen, die ons in staat
stellen om ons in den vroegeren luister terug te denken, en ons ervoor - zoowel als
voor den naam - te interesseeren. Nieuwe schilderingen en betimmeringen zijn onlangs
ontdekt*) en kort geleden werd het gebouw tot m o n u m e n t h i s t o r i q u e
gepromoveerd, de staat nam een deel der restauratie op zich en als na afloop hiervan
de tegenwoordige eigenaar persoonlijk het gebouw gaat bewonen, zal het weldra
niet moeilijk meer zijn het te bezichtigen. Oorspronkelijk heette het, naar de eerste
bewoners ‘hotel de Rieux’. De afleveringen 1905 van ‘le Vieux Paris’ en 1906 van
‘la Cité’ hadden uitvoerige beschouwingen over het hotel, In eerstgenoemde aflevering
werd o.a. beweerd: ‘het gebouw No. 47 rue Vieille du Temple, was in 1638 de voor
A m e l o t d e B i s s e u i l gerestaureerde woning, ontworpen door Cottard. De
Hollandsche gezanten hebben dit hotel daarna bewoond naar wie het genoemd werd.’
Deze laatste bewering is later onwaar, althans zeer onwaarschijnlijk gebleken. Jaren
lang is de belangstelling voor het gebouw zoowel van de bewoners, als van publiek
en overheid zeer gering geweest, Dat was oorspronkelijk heel anders, zooals werd
meegedeeld in ‘ l e s D é b a t s ’ (door A. Hallays): la Bruyère vertelt, dat de
oorspronkelijke bewoner, die het gebouw liet plaatsen, het jammer vond om er zelf
in te wonen en op de vliering ging huizen! Het huis gold in de 17e eeuw, voor het
Hollandsche ambassade werd, als een merkwaardigheid, ter bezichtiging door de
toeristen†))
Daar het gebouw thans bewoond wordt, ten deele door nonnen, ten deele

*) Eerstdaags verschijnt hierover een studie door M.M. Hautecoeur en Danis, resp. conservator
van het Louvre en architect van Parijs.
†) Die tijd komt wel weer terug na de herstellingen: het H.D.H. staat ook in verband met de
geschiedenis der Amerikanen!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

167
door particulieren, zijn de vertrekken slechts bij uitzondering te zien. Omtrent de
vroegere bewoners vermeldt ‘Vieux Paris’ nog, dat na eenige generaties der familie
de Bisseuil, de tante van Madame de Sévigné en de schoonvader van de beroemde
markiezin du Deffand er wonen enz. Na den eventueel Hollandschen tijd - waarover
later - krijgt het gebouw de vreemdste bestemmingen. Zoo komt er een kantoor voor
kinderminnen, een publiek bal, een handel in chemische artikelen, een beroemd
aristocratisch tooneelschrijver.... In 1776 kreeg het hotel nog een bewoner van aanzien:
Mr. Pierre, Augustin, Caron, de Beaumarchais, é c u y e r g é n é r a l en secretaris
van den koning, zijn Huis en de Kroon van Frankrijk, Controleur van de Kanselarij
van het Louvre-Paleis te Parijs, luitenantgeneraal ‘des Chasses de Varenne’.... zoo
lawaaierig betitelde hij zich in het huurcontract! Tijdgenooten constateerden, dat de
Beaumarchais, die geestig kon spotten met de etalage van titels door parvenu's en
snobs, toch maar wat graag tot den adel gerekend werd! Daar tegenover schaamde
hij zich niet om openlijk de belangen van ongehuwde moeders te bevorderen; met
den steun van de Comédie Francaise, die weldadigheidsvoorstellingen voor zijn doel
gaf, vestigde hij onder zijn eigen dak een zuigelingen-instituut, ook voor ongehuwden.
De spotter lokte natuurlijk ironische critiek; men rijmde:
De Beaumarchais admirez la souplesse!
En bien, en mal son triomphe est complet:
A l'enfance il donne du lait
Et du poison à la jeunesse...

Hij schreef in deze woning de B r u i l o f t v a n F i g a r o (beeindigd in 1778) en zal
- met Figaro - wel gedacht hebben:
‘Loué par ceux-ci, blamé par ceux-là,
Me moquant des sots, bravant les méchants,
Je me presse de rire de tout....
De peur d'être obligé d'en pleurer!’

B. moet in dezen tijd den koning geraden hebben den Amerikaanschen opstand te
steunen*). In 1790 verhuisde hij naar een weelderige woning aan de naar hem
genoemde boulevard, waaraan een gedenkplaat de eenige herinnering is (No. 2 Bd.
de Beaumarchais). In de 18e eeuw schijnt het Hotel d. H. nog tamelijk intact geweest
te zijn, althans in ‘le Bulletin de la Société Historique et Archéologique, 1906’ wordt
na een loftuiting op de entree, verklaard: ‘....wellicht de mooiste oude hotelpoort van

*) Hij schreef den koning: ‘alle verstandige menschen in Engeland zijn overtuigd, dat de koloniën
in Amerika verloren zijn voor de metropole en het is ook mijn meening.’ Korten tijd daarna
kwam er een handelshuis in kruit en wapenen in het H. d. H.! (financieel gesteund door de
Fransche en Spaansche regeeringen).
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Parijs, die het mooie air van grootheid behield, dat gehuldigd werd door de schrijvers
van de 18e eeuw. Ondanks het gebrek aan eenheid geeft het gebouw toch een hoogen
dunk van den fijnen smaak, die dergelijke mooie huizingen van dien tijd deed ontstaan
en, in een bewonderenswaardig ensemble, een kunstwerk schiep. Inderdaad zijn die
poort en de deuren (door den beeldhouwer Regnaudin), die heel weinig hebben
geleden, zeer bezienswaardig. Zelfs de achterkant dezer deuren is zeer bewerkt: daar
ziet men fijn gesneden medaillons met allegorische voorstellingen van oorlog en
vrede, kracht en waarheid etc.; basreliefs met mythologische figuren.
Vroeger had het hotel nog twee andere toegangen: een zijwaarts in de rue des
Singes (welke verdwenen is) en een aan de achterzijde in de rue des Guillemettes,
waar thans niet het minste ornament te vinden is. De hoofdingang leidt naar een
kleine cour, de achteringang naar een tweede, grootere cour, die meer beeldhouwwerk
vertoont en van de eerste gescheiden is door het hoofdgebouw. Vooral op deze laatste
cour kan men nog goed het mooie architectonisch karakter van het oude gebouw
beoordeelen, terwijl men aan de andere cour alleen de voorgevel van het
middengebouw met de beide vooruitstaande vleugels ziet. Hier ziet men, aan
weerszijden, hoog in den gevel, een paar oude zonnewijzers. Bij de laatste
herstellingen zijn op het dak naast de vensters de ontbrekende kolossale amphora's
weer aangebracht; de fries wordt gesteund door engelen-cariatiden, boven de
middengevel twee engelen, die een schild houden, waarop vroeger het wapen der
Bisseuils; boven de ramen zijn hoofden en loof-ornamenten gesculpteerd. Het
midden-gebouw is verdeeld in drie appartementen. Het linker is een katholieke
religieuse school, waar zelfs een van alle wereldsche neigingen warse archeoloog
geen toegang krijgt. In dit deel van 't gebouw moet nog een bezienswaardige kapel
zijn - volgens V i e u x P a r i s ‘un local affecté à une chapelle considéré comme une
merveille’. De oude wandschilderingen moeten echter tegenwoordig bedekt zijn met
een behangsel van blauw papier, bezaaid met gouden sterren!
Een particulier die het andere appartement bewoonde, zag kans om een
tusschen-plafond aan te brengen, daar de mooie royale ouderwetsche kamerafmetingen
hem in den winter te veel brandstof kostten! Hierdoor verdwenen dus voorloopig de
beschilderde zolderingen voor het oog van den toeschouwer. Als men denkt aan de
diverse vreemde bestemmingen van het gebouw, is men verrast, dat de decoraties in
de groote salon het hebben uitgehouden; de deuren hebben nog hun rijke versieringen;
de schilderingen door Jean Corneilles, Louis Boulogne, Joseph Vieu, zijn ontstaan
in de verschillende perioden, de beste door den Vlaamschen schilder Van Boucle,
leerling van Snijders, zijn nog in goeden staat. Een van de bewoners moet echter als
een ware barbaar het huis geplunderd hebben: telkens bracht hij een deel van het
gesculpteerde hout naar de
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HOTEL DE CHALONS

17DE EEUW, INGANGSPOORT.

POORT VAK HOTEL DE HOLLANDE,

17DE EEUW.
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HOTEL AMBLOT DE BISSEUTL (HOTEL DE HOLLANDE).
TOEGANGSPOORT (BINNENZIJDE).

17DE EN 18DE EEUW.

HOTEL AMELOT DE BISSEUIL.

OOST-FAçADE VAN DE COUR.

(HOTEL DE HOLLANDE).

LINKERVLEUGELEN
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HOTEL AMELOT DE BISSEUIL. BESCHILDERD PLAFOND, DOOR VIEN, TRIOMF VAN FLORA EN ZEPHIR.

HOTEL AMELOT DE BISSEUIL. DEUR IN DE GROOTE SALON.
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HOTEL AMELOT DE BISSEUIL. GEBEELDHOUWDE DEURPANEELEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

169
markt en liet hij er zich zwaar voor betalen; zooals bleek bij een reparatie van een
wand nabij een raam, was deze oorspronkelijk ten deele bedekt met ebbenhout en
ingelegd ivoor! (marqueterie)
Men is zich eerst laat, omstreeks 1904, voor den naam H o t e l d e H o l l a n d e
gaan intereseeren. Het archief van Parijs bleek niets omtrent een Hollandsche
ambassade, die in het gebouw zou gehuisd hebben, te bezitten. Doch bij een brand
en tijdens de revolutie zijn vele documenten verloren gegaan! Een historicus, Blondel,
beweerde (in 1750) dat Nederland het hotel niet had bezeten, doch in gebruik gehad.
Eindelijk is men in Nederland gaan informeeren. In 1905 vroeg een Concervator van
het museum Carnavalet den Algemeenen Rijksarchivaris om inlichtingen. Ook
volgens den archivaris had Holland nimmer een eigen Hotel in Parijs bezeten, doch
wel in bruikleen gehad. De woningen, genoemd in oude stukken en
geschiedenisboeken bevonden zich echter alle op andere plaatsen dan No. 47 rue
Vieille du Temple.... Zoo moet begin 17e eeuw Gidéon van Boetselaer (gezant van
1614-34) een huis nabij het Palais du Luxembourg bewoond hebben*). Pieter de Groot
(gez. 1670-72) zetelde in de rue de l'Université†) van Wassenaer (1680-89) rue des
Saints Pères, zuidoosthoek Bd. St. Germain. Van 1689-1718 was Nederland
vertegenwoordigd door b u i t e n g e w o n e gezanten, die gevestigd waren in het
H o t e l d e l a r e i n e M a r g u e r i t e , rue de Seine (1690-1701), doch onbekend
zijn in dien tijd de woningen van Willem Nieuwpoort en Pieter van Rosmalen
(1697-1700), Willem Buys (1714-16). Was dus het Hotel d. H. inderdaad ambassade
van Nederland geweest tijdens Lodewijk XIV (1643-1715), dan moest dit zijn tusschen
1634 en '70; 1672 en '80; 1697 en 1700; 1714 en '15. Zooals straks zal blijken, stond
Nederland later, terwijl de gezant Cornells Hop (1718-25) rue fg. St. Honoré No. 2
gevestigd was, wel in verband met het Hotel de Hollande! In het gebouw bevindt
zich een kapel, waarvan beweerd is, dat zij, na de intrekking van het edict van Nantes
(door Lodewijk XIV) in 1685, een clandestiene verzamelplaats voor protestanten
was, onder geheime bescherming van het Hollandsche gezantschap. Daar de
Nederlandsche legatie toen hoek boulevard St. Germain en rue des St. Pères was
gevestigd, zal men zich wel 30 à 40 jaren vergist hebben. Want wel schijnt vast te
staan, dat de kapelaan Marcus Guitton, (1720-'27) verbonden aan het gezantschap
van Cornells Hop, woonde in de rue Vieille du Temple en behalve in de kapel van
de Hollandsche ambassade (2 rue fg. St. Honoré), ook in een lokaal van zijn woning
(die een 100-tal toehoorders kon bevatten) preekte§). De c o m m i s s i o n
municipale

*) Arend, Alg. geschiedenis des Vad. III, p. 333.
†) Dr. L.A. van Langeraad ‘de Ned. Ambassade-kapel te Parijs’, II, p. 2.
§) Dat de gezant zich 't lot der protestanten aantrok blijkt ook uit 't feit, dat er, behalve de page
van den gezant (Pieter Brakel) vele protestanten in den gezantschaps-tuin zijn begraven
(ingang rue d'Anjou).
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die in ‘le Vieux Paris 1905’ aan het woord is, zegt dan ook ongeveer: het is duidelijk,
dat het gezantschap, rue fg. St. Honoré van het gebouw rue Vieille du Temple een
bijkantoor (‘succursale’) heeft gemaakt. Er is n.l. vastgesteld, dat er in de kapel van
den gezant Hop 's Zondags niet minder dan drie diensten werden gehouden, doch
dat dit nog onvoldoende was voor den toevloed van protestanten. Om zich te voorzien
van een tweede localiteit werd het gebouw 47 rue V. du Temple gehuurd om nog
meer de in Frankrijk verboden protestantschen godsdienst te kunnen beschermen.
(‘abriter’). In de 8 jaren, die de R é g e n c e duurde, verminderden de vervolgingen
tegen de protestanten echter zeer.
Blijkbaar heeft de Hollandsche kapel zeer veel Franschen protestanten en hun
voorgangers gastvrijheid verleend. Dit blijkt uit een brief van Guitton aan iemand te
Nimes, waarin hij zegt, dat men tweemaal de ruimte van Notre Dame noodig zou
hebben om de kerkgangers te herbergen!
Daar de op Hop volgende gezanten evenmin in het Hotel d. H. hebben gewoond
- voor zoover bekend is*), totdat Beaumarchais het betrok (1776-90) en er tijdens de
revolutie een publiek bal kwam, zal voor de legende van het vroegere gezantschap
der Nederlanden in het Hotel de Hollande, rue Vieille du Temple wel nimmer
historischen grond gevonden worden.... Inmiddels zal de gewillige volksoverlevering
en de G u i d e d e P a r i s , zoowel als B a e d e k e r , wel voortgaan te spreken van
het Hotel de Hollande, het oude gezantschapshuis van Holland tijdens Lodewijk
XIV, thans bovendien m o n u m e n t h i s t o r i q u e †).
Doch een eenigszins volledige gids zal u ook toonen hoe vele herinneringen aan
het verre verleden men in deze oude buurt nog aantreft. Bij den bouw van de bank
van leening, in rue des Blancs Manteaux, kwam zelfs een toren uit den tijd van Philips
August te voorschijn. In de rue Vieille du Temple vindt men nog een aardigen
gothischen toren, restant van een 16e eeuwsch hotel. Iets verder in dezelfde straat
het in roode baksteen, begin 18e eeuw, gebouwde hotel de Rohan, waar vier kardinalen
van deze illustre familie woonden, de laatste bekend om de vermakelijke geschiedenis
van de paarlen collier en de pseudo-Marie Antoinette (met wie de ijdele kardinaal
een rendez-vous verlangde). Tegen de achterzijde van dit gebouw het ook inwendig
mooi gedecoreerde 18e eeuwsche hotel De Rohan-Soubise (aan de andere zijde
gebouwd tegen de torens van het hotel de Gueschin-de Guise), tegenwoordig nationaal
archief.

*) 1725-1737: Bd.-St.-Germain, vermoedelijk nabij de Pont Royal, 1727 een appartement op
den [inker oever, daarna rue de Richelieu.
†) De eerstdaags verschijnende studie Danis-Hautecoeur behandelt niet de historische
bestemming van het gebouw.
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Septemberdag,
door Hélène Swarth.
In huis het kermen van den pompezwengel
En 't somber klokgetik. En buiten, zoemen
Van bijen traag in zware najaarsbloemen,
Met rood en geel bekronend hoogen stengel.
Verholen krekels hoor ik zongloed roemen.
Langs 't blanke zandpad loopt een blonde bengel
Naar 't beekje in 't bosch, om met zijn ranken hengel
Wat zilvren vischjes blij ten dood te doemen.
Een boer, steenrood van 't felle zonnebranden,
Met zweepgeklak verjaagt van 't paard de dazen.
Een meisje zingt, vol heidepaars de handen.
Het donker bosch omweemlen warmtewazen.
Een windvleug zoel komt door de boomen blazen
En wentelt om het mangelloof der landen.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede deel.
Vierde hoofdstuk.
DE groote oorlog was uitgebroken, en Engeland baadde in enthousiasme en
machtsbesef. Niemand of niets was voorbereid; alles wat in het land gebeurde, had
de snelheid en het onvolkomene van de spontane daad. Duizende mannen namen
vrijwillig dienst. Wie den eenen dag meende dat hij het niet doen zou, deed het den
volgenden, sprak dan juist als alle anderen over heiligen plicht en landsbelang.
Ruth wist niet wat ze wenschen moest. Ze woonde sinds dat voorjaar in een
nieuw-gebouwd huis, en ze had een auto, een grooten, dichten wagen. Toen Frans
haar de eerste maal meenam om naar dat huis te kijken, had ze bijna aan een grap
geloofd: het was voornamer dan ze zich ooit gedacht had. Een huis, gebouwd naar
den eigenzinnigen smaak van een rijk architect, niet ‘mooi’ in haar oogen, maar veel
meer dan dat: grootsch. Haar instinct zei haar, dat ze geen verwondering mocht laten
blijken. Dus stapte ze met opgericht hoofd door kamers en gangen, prijzend wel,
maar bedwongen, als waren haar woorden uitkomst van rustige overweging. Een
stem in haar zei: waarom zouden we hier niet wonen? - maar toch bleef ze dicht bij
Frans, lettend op zijn minste uiting. Ze begreep al gauw, dat ook Frans zich inhield
tegenover den architect. - Het is een vreemdsoortig bouwsel, zei hij eens, en lachte.
Hij wist wel, dat de ander het niet kwijt kon, vond het heel natuurlijk, een ‘incourant
artikel’ beneden de waarde te zullen koopen. Voor Ruth het zelf wist, richtte ze zich
naar zijn houding, - en zoo hadden ze samen het huis gekocht.
Ze paste zich snel aan. Ze wist dat er nu andere kringen voor haar openstonden,
dan waarin ze tot nog toe had geleefd, en ze zag haar uitzicht verwijd. Frans werkte
dien heelen zomer; hij zei haar geen tijd te kunnen nemen voor vacantie, en in haar
hart keurde ze dat goed, want ze wilde een sterke basis voor haar maatschappelijke
hoogte. En toen kwam de oorlog, en bedierf haar nauwelijks gewonnen zekerheid.
Als Frans de zaak overliet aan zijn personeel - mijn God, personeel! - en dienst nam,
dan zou ze wellicht veel verliezen. Armoede kon ze zich niet voorstellen, en daarnaar
trachtte ze ook niet, maar iedere gedachte aan opgeven wat ze veroverd had, was
haar ondragelijk. - Aan den anderen kant waren daar romantische mogelijkheden
van onderscheiding in den oorlog. Ruth had vriendinnen, die op weg waren de vrouw
van een held te worden.
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En zij zocht in alle dingen het ‘vanzelfsprekende’ dat bij haar stand paste. Ze hield
niet van openlijke verwondering, gewekt door een van haar daden, ze wilde ook niet
uitsteken boven anderen, alleen meedoen, rustig, met een voornaam, onafhankelijk
air van ‘zoo doe ik het.’
Op een middag in den herfst keerde ze terug van een vrouwenbijeenkomst. Ze
stuurde haar auto zelf. Toevallig was er niemand, die ze had kunnen thuisbrengen,
dus zat ze alleen. Gewoonlijk voelde ze zich nog niet heel zeker achter haar stuurrad,
maar een vleugje angst prikkelde haar opmerkzaamheid, en deed haar voorzichtig
rijden. En ze wist dat ze binnenkort een goed chauffeur zou zijn. (Al had ze niet het
geringste verstand van de machine onder haar). Mevrouw Wirth had de bijeenkomst
geleid; ze zouden praten over wat hun, de vrouwen, te doen stond: - roode-kruis
ambulances, hospitaalwerk, en zoo. Maar alles was nog in het begin, en ze hadden
uitvoerig thee gedronken. Een van de dames had geroepen: Laat de mannen eerst
wat meer vechten, dan zullen wij wel zien, - en, zich tot Ruth wendend die naast haar
zat, ging ze voort: Ik heb nooit vooruit iets klaar, maar als mijn zoontje met een
bebloede knie thuiskomt, scheur ik een laken stuk. - Wat later, kort voor het eind,
had Ruth achter zich hooren zeggen, terwijl ze zich van cake bediende: Neen, mijnheer
Lenooy is geen Engelschman. Ze mengde zich in het gesprek met een glimlach. - O,
weet u, hij heeft zich laten naturaliseeren, maar ja, zoo'n heel echte.... Ze had een
verontschuldigend gebaar, praatte toen weer over andere dingen.
Nu, terwijl ze naar huis reed, kwam haar dit kleine voorval in de herinnering.
Neen, dacht ze een beetje schamper, natuurlijk is Frans geen Engelschman. Ze had
lust hem dit te zeggen, als ze hem ermee kwetsen kon, - maar - ze haalde haar
schouders op - hij was te kolossaal voor zoo'n kleine steek. En wat hielp het? Alleen
haar jongens, die kon ze een Engelsche opvoeding geven; ze moesten naar Eton,
bijvoorbeeld. Ze wist in de verste verte niet, hoe Frans hierover dacht. Ze trok haar
mondhoeken omlaag. We zullen hier geen kwestie van maken, mompelde ze, alles
gaat toch zooals ik het wil. Op den hoek van een straat zag ze Frans. Ze verlichtte
haar stopsignaal, hield stil naast den trottoirband.
- Mag ik meerijden? vroeg hij, het portier openend.
- Ben ik zoo laat? vroeg ze terug.
- Dat weet ik niet; ik was vroeg, daarom ging ik loopen.
Ze maakte de auto weer op gang, hij sloeg het portier achter zich dicht.
- Hoe gaan de zaken?
- Dank je, best. - Rijd niet te vlug. - Even later: De moeilijkheden zullen nog wel
komen.
- Welke moeilijkheden?
- Voor den handel, natuurlijk, om zich overeind te houden.
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- O, juist. - Maar de beteekenis van zijn woorden drong niet recht tot haar door. Hij
zat naast haar, zij stuurde, - hij had zelfs niet gevraagd, het van haar te mogen
overnemen. Ze reden misschien nog vijf minuten, maar die waren lang in het leven
van Ruth.
Toen ze dien avond de kinderen naar bed gebracht had, en den salon binnen liep,
zag ze Frans daar zitten in een van de hoeken. Er brandde een kleine, matglazen
muurlamp, die het vertrek schaarsch verlichtte. Frans had een leunstoel genomen en
hij las. De weinige meubelen die er stonden. waren forsch, zwaar gebouwd.
- Mijnheer Zoo-en-Zoo, zei Ruth, hoe vindt u ons huis?
Hij keek op. Ze kwam naar hem toe over het donker-kleurige, Smyrna tapijt; haar
stappen waren onhoorbaar.
- Mevrouw Lenooy, ik bewonder uw huis, en u.
Ze glimlachte nauw-merkbaar, voelde een zelfde lichte triomf als dien middag.
Hij was er zich op dat oogenblik van bewust, dat een vrouw zich verheffen mag
boven haar materieelen welstand, - hij wist dat een waarlijk geestelijk standsbesef
dit eischte. Toch prikkelde hem het aanpassingsvermogen van Ruth, of liever: hij
wantrouwde het. Intuïtief voelde hij, dat de beschaving van de vrouw beslist voor
het gezin; hij had gezien hoe ook de kinderen zich zonder schok gevoegd hadden
naar hun nieuwen levensstandaard, - toch wantrouwde hij de moeder.
Ze stond nu achter zijn stoel. - Zeg, hoe denk jij eigenlijk over - de jongens? Nog
een paar jaar, dacht ik, en dan moet Herbert naar kostschool; - Eton bijvoorbeeld,
hè?
Hij antwoordde niet dadelijk, en ze gaf aandacht aan haar kapsel.
- Een kostschool, zoo; - waarom?
Luchtig zei ze: Een kind moet worden opgevoed, geloof ik.
Hij sloeg zijn boek dicht, keek even achterom, als hinderde het hem, dat ze haar
armen op de rugleuning van zijn stoel had gelegd.
- Ja, zei hij dan kortaf, maar Herbert is zes, en een kostschool heeft in ieder geval
nog den tijd.
Ze antwoordde volmaakt beheerscht: Zeker, je kunt het uitstellen in je gedachten.
- Een oogenblik zwijgen.
- Waarom begin jij erover: hebben je vriendinnen geïnformeerd?
- Mijn vriendinnen? Ze had een verwonderd lachje: - die weten toch niet hoe oud
de jongens zijn.
- O. Nu stond hij op. Zijn gezicht droeg een uitdrukking van bijna pijnlijke
verbazing. Ze zag het niet. Toen hij bij de deur was, hield ze hem even terug.
- Frans, ga je nog uit?
- Ik weet niet. - Haastig, alsof hij geroepen was, trok hij de deur achter zich dicht.
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Toen ze hem wat later thee wilde laten brengen, zei het dienstmeisje, dat mijnheer
was uitgegaan.
Ruth hield er een enkele maal wel van, alleen te zijn. Ze dacht een oogenblik: was
mama nu maar hier; ook had ze wel lust in een schouwburg. Maar er was een nieuwe
portefeuille met modebladen en magazines, - dus besloot ze thuis te blijven. Allereerst
liep ze door haar huis. Er waren twee kinderkamers, door een deur verbonden. Ze
ging er binnen, - de kinderen sliepen. Flor's hoofdje lag in de warreling van haar
donker haar, de wangen bloosden nog, de lippen waren even geopend. Ruth keek
naar het kind, en het was haar zelf een oogenblik heel vaag, alsof er iets aan haar
gevoel ontbrak. - Dit is nu Flor, prevelde ze, en ze aaide met haar vingers door het
zachte haar. Het was een spel: dat ze zich verbeeldde, daar te staan met een ander,
een vrouw, die haar benijden moest, die elk van haar bewegingen zag, en haar kijken
naar alles wat haar toebehoorde: de kinderen, het huis met zijn vele vertrekken. Een mooi kind, zei de vrouw, en Ruth glimlachte, - maar toch, - toch bleef er iets
weg. Nu ontgaf ze het zich in het verder loopen. Ze dekte de beide jongens toe, keek
hun kleertjes na, waarin eenigszins de ronding van hun lijfje was achter gebleven, ging de werkkamer van Frans in. Er was daar veel licht van plafonnières, dat zonder
aarzelen de wanden bescheen, en de kamer minder groot deed lijken dan ze was.
Ruth wist hier weinig te waardeeren. Toch stond weer de vreemde een oogenblik
naast haar, knikte stil, zag het glanzend-lichte hout van de betimmerde wanden, trad
naderbij, toen Ruth de wijd-geopende deur ging sluiten. - Als de oorlog lang duurt,
ging het door haar hoofd, en we moeten dit huis verknopen, - maar ze wierp de
gedachte weg.
Frans liep op straat. Hij begreep dat zijn vrouw dit niet vermoedde, en er was iets
in, dat hem zelf als heel ongewoon aandeed. Hij liep doelloos, en hij zocht stille
wegen. Zijn aandoeningen waren anders dan hij had verwacht, zijn gedachten keerden
naar zijn jeugd terug. Als kind dwaalde hij zoo door het dorp, als jongeling een enkele
maal door Rotterdam, hevig vervuld van iets, en toch telkens afgeleid, als mocht zijn
denken niet te zeer gespannen worden op dat ééne. Het was hem nu, of een brok van
zijn leven wegviel, hij voelde zich weer jong, een onklare mensch, tastend, vreemd
bewogen. Toekomst en verleden leken verward, - denkend aan Ruth, zag hij een
oogenblik Greet van West, op wie hij vluchtig verliefd was geweest. Maar dan dwong
hij zijn gedachten naar het pas-doorleefde. Ruth wilde de jongens naar kostschool
sturen; hij zou dan overblijven met Flor en haar, - maar plotseling, hij wist niet hoe
het gekomen was, maakte hij zich van haar los. Ze praatte met hem over iets heel
gewoons: de opvoeding van de kinderen, en hij voelde zich met een slag bevrijd
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van haar. Hij zou kunnen scheiden; - dat wat nooit gekund had, hij zag het nu, - ze
legde het zelf voor hem neer, hij kon het grijpen. Zij hield de jongens, en hij Flor.
Het was zoo eenvoudig, - hij kreeg nu weer zijn vroegere leven, zijn jeugd, en kracht.
Het ontroerde hem, - het was of zijn borst zich oneindig verruimde, en hij niet diep
genoeg kon ademhalen om dit groote gevoel te blijven voeden. - Hij ademde hoorbaar
en zeer bewogen; toen voelde hij een traan opwellen, zijn heete oogen bevochtigend.
- Vrijheid, een plotseling ontkomen aan de mislukkingen van het leven, de
onwaarachtigheden, en den schijn. Hij zou naar Holland terug gaan, hij zou weer op
de rivier varen, op het open, zonnige water. Mijn God, hoe kwam hij tot deze
vervoeringen! Hij wilde zijn oude boot terug, en zijn kind zou bij hem zijn, dat eene
kind, dat hij lief had. Hoe was het leven zoo vreemd geworden aan zijn hart? door
het werk? het vele geld? of door den tijd alleen, die hem ouder had gemaakt? Neen,
neen, door wie hij zich nam als vrouw.
Hij zag nu haar moeder, meer dan haar, hij zag den avond voor zijn huwelijk, hoe ze hem hadden verwelkomd, - en weggestuurd. Hij hervond de vlagen van angst,
waarnaar hij zich niet had gericht. Bijna maakte zijn arm een beweging als gooide
hij het roer van zijn boot om; 't was hem, als zag hij het hooggespreide zeil zwellen
onder den krachtigen wind; - het water zwalpte langs den boeg, hij voer weg, weg,
- terug naar het leven.
Een snik doortrilde zijn borst; - hij stond stil, steun-zoekend, zag om zich de straat,
de stille, vale huizen, waarlangs lichtschampen vielen. Een avond als zoo vele, duister
en koel, vol verre stadsgeruchten, nabije signalen van voortsnellende auto's. Alle
hevigheid viel van hem af; - hij voelde zich moe, en zeer ontnuchterd. Vreemd moe,
en geslagen, met een doffe herinnering aan vreugde.
Nog een uur wel bleef hij rondloopen, toen was hij terug bij zijn huis, kon niet
anders doen dan den sleutel in het slot steken en naar binnen te gaan.
- Hij vond Ruth in de eetkamer. Haar zijn daar, het vanzelfsprekende van haar
groet: Zoo! - waarop ze liet volgen: Hard gewerkt? verscherpte zijn gevoel van
onmacht. Hij antwoordde niet, en ze keek op. Plotseling wist ze iets, door het zien
van zijn vaal-vermoeide gezicht, zijn slappe houding, als zou zijn groote lichaam
met een slag kunnen neervallen. Ze wilde zeggen: Ga dan tenminste zitten, - maar
meteen was de gedachte voltooid in haar: de zaak verkeerd, faillissement, alles
verloren, - en bliksemsnel dat andere, als een uitredding: de oorlog, hij heeft dienst
genomen. - Maar Ruth beheerschte zich, omdat ze weten wilde, en dus vragen moest.
- Is er iets gebeurd?
Hij wuifde met zijn hand.
- Zeg het me maar.
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- Neen, niets. Het klonk als een snauw. - Tenminste....
Haar spanning nam nog toe. - Ben je met de auto uit geweest?
- Neen.
- O; - ik dacht: een ongeluk. - En instinctief hield ze daaraan vast. - Ben je van
iets geschrokken?
Nu keek hij haar aan, schamplachte. - Zou je het graag tot iets kleins terug brengen?
als ik nu eens een hond had zien overrijden, hè? of desnoods een kind, een vreemd
kind. - Hij sprak, als om haar te sarren.
Haar oogen gingen wijd open. - Wat bedoel je? Onze kinderen.... Ze wist dit niet
te voltooien.
Hij was gaan zitten op een stoel bij de tafel, keek voor zich uit. Zijn gedachten
waren hopeloos verstrikt. Niets vond hij meer, dat eenvoudig en redelijk zou klinken,
niets dat haar zou overtuigen. En toch wilde hij spreken.
- Er was iets in me, begon hij, en schoof zijn armen vooruit; - ik heb gedacht over
een scheiding.
- Wat? O.... Ze lachte, kon niet anders denken dan: hij draait er om heen.
- Ja, herhaalde hij, een scheiding, omdat.... Nu leken alle woorden hem te nietig,
te vaak gebruikt, zonder striemende kracht of heldere beelding.
Ruth was opgestaan; haar handen kneep ze tot vuisten langs haar lijf. Ze was op
het punt alles weg te gooien wat ze zich veroverd had. Ze wilde het uitschreeuwen:
schoft! omdat er een ander is! - Ze zag bleek tot in haar lippen en voelde achter haar
oogballen een vreemde gloeiing. - Maar heel snel bezon ze zich. Als het n i e t waar
was, en ze verloochende zichzelf, ze liet hem haar angst zien, zooals iedere vulgaire
vrouw het zou doen.... Neen, dat niet, nog niet, goddank.
- Ik geloof dat je ziek bent, zei ze; - dus een scheiding. Bedoel je, dat je vannacht
op de logeerkamer wilt slapen? ik heb er niet op tegen. We kunnen morgen een dokter
laten komen, - je ziet er uit.... Waarom ben je nog naar kantoor gegaan, als je....
- Ik ben er niet geweest, zei hij loom.
Haar angst zwiepte plotseling weer op, maar ze verbeet zich. - O, scharrel je zoo
maar langs den weg, - plezierig.
- Het was niet voor mijn plezier. Het klonk zacht-afwerend, en zijn groote bitterheid
ging verloren in den droeven toon.
Plotseling hief hij zijn hoofd op en keek haar aan. Zijn blik was scherp
onderzoekend en toch mat. - Jij zult misschien nooit willen scheiden? vroeg hij.
- Maar Frans.... Haar stem schokte even, maar was bijna mild. Je weet niet waarover
je praat. Waarom zou ik dat willen? - en jij ook?
- Als ik het je vroeg.
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- Er moet dan toch een reden zijn, hè? We hebben drie kinderen, en..
- Die zouden we kunnen deelen.
- O ja? ieder anderhalf.
Hij ging er ernstig op in. Jij de beide jongens, en ik Flor. - Hij zat nog altijd
voorover gebogen naar de tafel, zijn armen wijd-uit op het glimmend-leege vlak.
Heel zijn houding was haar vreemd, de verslagenheid, en de logge, bijna doodsche
rust, terwijl hij toch met haar sprak, aan eenzelfde gedachte vasthoudend.
- Je moet naar bed gaan, zei ze. Ben je misschien overwerkt? Maar je klaagt nooit;
andere mannen praten dan over alle moeilijkheden die ze hebben.
- Dat tracht ik nu met jou te doen, zei hij. Maar hij boog zijn hoofd, wist zelf dat
zijn houding verkeerd was. Als een getergd dier moest hij rondloepen, haar ruw zijn
woorden toesnauwen, vloeken, en zeggen waar het op stond, zooals hij toch ook wel
gewoon was te doen. Alleen nu, - hij kon het niet, er was teveel gebeurd dien avond,
dat hem ontroerd had.
Langzaam zonk zijn hoofd op zijn armen.
En Ruth herkende hem niet. Even, geïrriteerd, trok ze met haar schouders. Het
was de eerste maal in haar leven, dat ze hoegenaamd geen ontzag voor hem voelde,
- maar ze was bang, als voor een vreemde uiting van ziekte. Ze stond daar, dicht bij
hem in hetzelfde vertrek, hulpeloos. Als, ze maar weg dorst te gaan. Ze had het gevoel
dat iets scherps haar treffen zou tusschen haar schouders, zoodra ze zich afkeerde.
Maar ze dorst ook niet blijven. Nu was ze bij de deur; - haar handen beefden, maar
ze greep den knop. Een luchtstroom kwam haar tegemoet, en ze ademde vrijer. Ze
liep plotseling jachtig-snel. Een oogenblik was het haar, alsof ze, de slaapkamer
binnentredend, Frans daar zag zitten, zijn armen ver vooruit, zijn hoofd daarop
gebogen. Maar ze kneep haar oogen dicht voor dat beeld.
De slaapkamer was stil en donker.
Een dag later. De herfsthemel was van een bleek blauw, dat verduisterde. Een rossig
wingerdblad viel kantelend omlaag, ongewis in de windstille lucht. Een oogenblik
huiverde Frans, en hij sloot het venster, voelde dan haast weer spijt, dat hij die groote,
avondlijke ruimte verborg achter het vierkant van zijn raam. Maar hij liep terug in
de kamer, ging aan zijn bureau zitten. Ruth bracht nu de kinderen naar bed; hij had
met de beide jongens gespeeld na tafel; er leek niets veranderd, Flor werd groot, acht
jaar nu al, en ze had iets gezegd dat niet door den beugel kon, tegen hem.
Hij glimlachte zwak. Malle meid, hoe kwam ze aan die logge
grootemenschenwoorden? En zonder aarzelen, op haar gewonen, vasten toon, had
Ruth het kind weggestuurd, naar boven. Eten kreeg het ook niet meer, en het miste
het speeluurtje met vader. Niemand kwam tusschenbeiden, en Flor ging, met een
krullend lipje, maar overfloerste oogen.
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Het respect voor den vader werd nog niet ondermijnd, de zonde van insubordinatie
niet met andere oogen dan voorheen beschouwd. Hij vond dit groot van Ruth, want
hij moest haar toch hebben beleedigd. Of was haar houding bewust zoo, omdat ze
zijn woorden negeerde? Dat ze er niet op terug zou komen, dat voelde hij wel, - maar
doen alsof ze niet gezegd waren, was meer. - Hij had dus even goed kunnen zwijgen,
- zijn gezin was onverbrekelijk. Waarom ook zei hij zichzelf, dat hij niet van de
jongens hield? het was bijna een gewoonte geworden. Maar goed, al hield hij niet
van ze, - het waren zijn kinderen. Wellicht hadden ze ook geen liefde noodig, alleen:
tucht, - en het goede voorbeeld. Een vader, die werkte, - maar niet ploeterend, met
zorgelijke rimpels en gebukt hoofd. Waarachtig, als door dezen oorlog de zaken al
te ongewis en ingewikkeld werden, dan ging hij er uit, - zou wel iets anders vinden
om te doen. Vechten? neen, dat verdraaide hij, - vechten in een oorlog door anderen
gemaakt. Hij had zijn eigen strijd. Als hij koning was, of opperveldheer, ja, dan....
Hij wilde dit ook niet als middel aangrijpen om Ruth te verlaten; den dood zoeken
zou niet moeilijk zijn, alleen laf, en verachtelijk. Hij was zeven en dertig jaar, een
mooie leeftijd om te sterven, - voor een dichter, niet voor een man van zaken.
Frans tuurde voor zich uit met opgericht hoofd.
Het bleeke licht vergrauwde. Zou Flor al slapen? Nu was er een kleine klop op
zijn deur.
- Ja! riep hij.
Ze kwam in haar nachtjaponnetje binnen, op roode pantoffeltjes.
- Vader!
- Ja, kindje? Hij dacht aan Ruth, nam haar niet op zijn schoot. - Wat is er dan?
Gedempt zei ze: Ik zal het nooit weer doen.
- Zoo. Even stilte. - Het was een beetje raar, hè? Ik kende mijn lieve meiske niet.
Ze keek nadenkend. - Ja, vader. En toen, plotseling, stampvoette ze.
- Het is ook soms zoo akelig, zoo heel erg akelig. Haar stemmetje beefde.
- Wat dan, kindje?
- Alles, hier in huis, ik weet het niet.
- In dit mooie huis?
Weer trappelde ze met haar voetjes. - Ja, en dan loop ik net zoo lief weg, of ik
spring het raam uit, heusch, dat doe ik.
Nu nam hij haar op in zijn sterke armen. - Kom eens dicht bij me. - Een oogenblik
stribbelde ze tegen, dan gaf ze zich gewonnen, vlijde zich soepel tegen hem aan.
- Wat zijn dat nu voor praatjes, hè? hij dempte zijn stem. Was er dan zoo iets ergs
gebeurd?
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Ze zuchtte. - Ik weet het niet, maar soms gebeuren er allemaal nare dingen.
- Op school ook?
- Op school? Ze dacht na; even kwam er een tintellichtje in haar oogen.
- O, Jane zei vanmorgen dat ik een kattekop was.
- Wie is Jane?
- Het kind dat naast me zit.
- Zoo. Hoe durft ze dat, zeg?
- O, het is zoo'n brutale meid.
- Nog erger dan jij? Maar ze hoorde een lach in zijn stem. - Hè, vadertje.
- O, neem me niet kwalijk, je zoudt het nooit meer doen. Hij boog zich naar haar
toe, en ze kuste hem, met haastige, spitse lipjes.
- Lieveling; - houd je een beetje van je vader?
- Een heeleboel, natuurlijk.
Hij wilde zich dwingen te vragen. En van moeder? maar het kwam niet.
- Nou vlug naar je bed; - wacht moeder op je?
- Ja. - Ze omhelsden elkaar nog eens, innig en vast.
- Kindje, toe dan. Hij zette haar op den grond.
- Ik kan haast de deur niet meer vinden, zoo donker.
Hij maakte licht. Later zal ze ook haar wil doordrijven, dacht hij, net als Ruth.
- Dag! Haar heldere oogjes blonken.
- Slaap lekker. Ze was weg. Weer liep hij naar het raam. De hemel was schoon
geveegd van wolken; er stond een enkele ster. Ruth had goed gevonden dat het kind
bij hem kwam, bij hem, den ontaarden vader. Had ze het zelfs gestuurd, misschien?
dat zou te veel edelmoedigheid zijn. Plotseling dacht hij: ze draait de dingen om,
z i j zal de sterkste zijn, de machthebber. Hoe was dit mogelijk? het verbijsterde hem.
Ze toonde geen angst; - was ze daardoor zijn meerdere? En hij kon haar niet bevelen;
- hij zei: Als ik je erom vroeg, als antwoord op haar woorden: er moet dan toch een
reden zijn. - O, van deze vrouw kwam hij nooit los, - en bijna wenschte hij het niet
meer. Maar ze was liefdeloos. - Zoo, zei hij zichzelf, en lachte schamper, en jij? jij
brandt van genegenheden, hè?
Kijk, nog een ster, die flikkerde onrustig. Een mooie avond; zou hij nog uitgaan?
werken hoefde hij niet.
Er bleef een heel triest gevoel in hem hangen.
Toen, plotseling, liep hij naar beneden. Hij zag Ruth en haar moeder in den salon.
Hij groette: Zoo, mevrouw Parler. Dikwijls vergat hij haar ‘moeder’ te noemen, maar
ze deed altijd, alsof ze dit niet merkte. - Vrouw, de kinderen al in bed?
- Ja zeker. Ruth's stem klonk opgewekt. - Flor wilde naar je toe.
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- Ja.
- Wat heeft ze gezegd?
- Ze beloofde beterschap.
- Had ze iets misdaan? vroeg de grootmoeder.
Kalm zei Ruth: Ze was onhebbelijk tegen haar vader, dus stuurde ik haar weg. De
oude vrouw keek eerbiedig naar haar dochter. - Zooals j i j je kinderen opvoedt, zei
ze.
- Nou, nou, weerde Ruth ernstig af, ik doe het niet alleen.
Frans draaide zich om. - Als we eens gauw een kop thee dronken, zei hij, en we
reden dan naar een schouwburg, het is mooi weer.
- Best, zei Ruth, dan kan ik me nog kleeden, terwijl jij de auto haalt.
- Maar ik, begon haar moeder een beetje angstig, ik draag een huisjurk, kan dat
wel, kind?
Ruth keek, niet al te critisch. - Sober en netjes, concludeerde ze, en dan, even
glimlachend: Zult u beleedigd zijn, als ik zeg dat het er voor u niet zoo heel veel toe
doet?
- Nou, aardig vind ik dat niet van je; - waarom ga jij dan toilet maken, een
getrouwde vrouw?
Ruth haalde luchtig haar schouders op. - Ik ben drie en dertig, en als Frans met
me wil verschijnen....
- Heb je al thee? vroeg Frans.
- Ja. Ze begon in te schenken. - Zeg eens moeder, waren de mannen in uw tijd erg
trouw?
- O, dat weet ik niet, zoo in 't algemeen; -ik zorgde voor den mijnen.
Ze lachten beiden, vroolijk, onbezorgd. Dan reikte Ruth de thee rond.
- Je hoorde altijd staaltjes, herbegon de oudere vrouw, en nu ook nog, denk ik....
- Ja, zei haar dochter, natuurlijk, maar dan is het nog dikwijls klatsch, gelooft u
niet?
- Misschien wel. Heb jij iets gehoord?
Ruth schudde lachend haar hoofd. - Neen, tegenwoordig praten de vrouwen over
den oorlog, en zelfs over de politiek. Ik ook. Je leest kranten, hè? en dan heb je zooiets
als een eigen inzicht. Het is vreemd, al die woorden, die je sinds je schooltijd niet
meer gehoord hebt, en nu heb je er den mond van vol. België, bijvoorbeeld, en: het
slagveld van Europa.
Ze praatte nog wat voort, keek dan plotseling op naar Frans. - Als je nu misschien
gaan wilt?
- Zeker, zei hij. Hij had zich niet in haar gesprek gemengd, en het kwam hem voor
dat dit haar bedoeling ook niet was geweest.
- Tot dadelijk dan, ik zal gauw terug zijn.
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Ruth knikte hem toe, bood haar moeder opnieuw thee aan.
Ze waren op hun slaapkamer. Den vorigen avond had hij die niet gesloten gevonden,
hoewel hij dat een oogenblik had verwacht. Ze spraken toen geen woord meer;
zwijgend en bijna plechtig lag ieder in zijn eigen bed, probeerde den ander slapend
te denken, om rust te vinden voor zichzelf.
Nu sprak Ruth: Zeg Frans, je moet me beloven, - kijk, een zaak kan altijd verkeerd
gaan, hè? vooral in dezen moeilijken tijd, - dat je het me zegt, zoodra er iets ernstigs
gaat haperen. De plotselinge slag van een faillissement lijkt me - niet onoverkomelijk
misschien, maar.... En waarom zou je het me verzwijgen? Een vrouw die niets weet,
geeft natuurlijk juist erg veel geld uit, terwijl haar man in de penarie zit, dat zal je
altijd zien. En - misschien is het maar goed, dat we niet meer kinderen hebben, nu,
hoewel ik er wel meer gewild heb, - kort geleden nog. - Ze liet hem nauwelijks tijd
voor een antwoord. Ik geloof dat jij, onder omstandigheden, je hoofd kunt verliezen,
- bij mijn bevallingen ben je altijd zenuwachtig geweest. Dat is dan ook voor den
man erger dan voor de vrouw, je weet, ik ben altijd liever een vrouw. - Wat wilde ik
zeggen? Dat stuk vanavond was leuk, maar het bleef wat te veel spel, vind je niet?
per slot werd het geen groote kwestie. O ja, Frans, beloof je het me?
Ze zat op den rand van haar bed, hield haar handen in haar schoot gevouwen.
- Ik beloof je, zei hij, dat het met de zaken nooit tot een faillissement zal komen.
Lang voor dien tijd laat ik ze in den steek; - ik voel n i e t s voor trouw aan het
zinkende schip.
- O neen? dat is misschien slecht van je, maar ik vind het beter dan sentimentaliteit.
Hij antwoordde niet meer, maar kwam naar haar toe. - Heb je - een zijden
nachthemd aan? je schijnt wel te weten dat ik veel geld verdien, tegenwoordig.
Ze lachte lokkend; - haar huid scheen bijna door de dunne stof heen.
- Je hoeft ook niet bang te zijn voor nog een kind.
- O nee?
- En je schoonheid bederft er niet van, - je mooie lijf.
Voorzichtig liet ze zich in het bed glijden, - voelde dat haar overwinning volkomen
was.

Vijfde hoofdstuk.
De kinderen speelden in den tuin. Het was een helle winterdag; de hemel diep-blauw,
wolkenloos, zonneschittering op dicht-gevallen sneeuw.
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Het had Flor moeite gekost de beide jongens naar buiten te krijgen. Zijzelf was niet
te houden geweest; - ze zocht, nog voor het ontbijt, haar hooge laarsjes die ze zelden
droeg, veegde ze schoon met den achterkant van een Perzisch kleedje, en schold
onderwijl op de broertjes. - Sufferds, jullie kruipen in een hoekje, hè? Herbert zuigt
stiekum op zijn vinger, Frans heeft altijd snoepgoed van oma. Weet je wat ik doen
zal? het poppenblad vol sneeuw binnen halen en jullie lekker inwrijven. Goed, vertel
het maar aan nurse, mij een zorg. Venten van niks zijn jullie; zullen we een sneeuwpop
maken? met een ouden hoed van vader op? ja, dat doen we! Jullie z o u d e n kunnen
helpen, maar dan gauw.
Eindelijk waren ze voor haar aandrang gezwicht, en joelden hun stemmen door
de windstille lucht. Flor had een forsch-gebouwd en toch lenig kinderlijf. Ze plantte
haar voeten resoluut in de rulle sneeuw, bukte zich, zoodat haar donker haar over
haar voorhoofd viel, en greep knedend met haar handen in de witte massa. Haar
blozend gezichtje was vol aandacht van kijken en genieten. De jongens wisten niet
zoo goed hoe te spelen; hun bewegingen waren soms doelloos en onvast. Totdat
Herbert een glijbaan ging maken, en ze plotseling uit alle macht de sneeuw begonnen
aante stampen. Herbert werkte nu als een machine, met stroeve regelmaat en aldoor
gelijke kracht. Zijn jonger broertje probeerde voor hem niet onder te doen.
Flor keek eens naar hen om. - Moet dat het hoofd van den sneeuwpop beteekenen?
het lijkt wel een knikker, - en i k heb al haast den romp af. - Maar ze luisterden niet
naar haar. Toen overzag ze haar werk, zette den romp overeind, plakte daarboven
den kop. Een minachtend lachje krulde haar onderlip; ze balde haar vuist, en met
één slag van haar arm sloeg ze het hoofd weer af. Dat rolde tot vlak voor de
serre-deuren waar vader zat, - zoo stilletjes, met een boek, - niets voor vader, net of
hij nergens zin in had. En wat zou zij nu beginnen? Langzaam liep ze naar de jongens;
- die probeerden juist met een langen aanloop hun eersten sul. - 't Gaat fijn, riep
Frans, jô, hij is al zoo glad! Flor nam ook haar beurt; ze spreidde haar armen uit en
slaakte een kreetje van verrukking.
- Jij hebt niet meegeholpen, riep Herbert, maar ze lachte wat. - Dan begin ik nu te
helpen, we maken er nog een, voor terug.
- Je glijdt links, dat is jongensmanier.
- Doe jij het dan rechts; - als je op iets lijkt, dan is het op een meisje.
Ze kregen nu gezamenlijk schik in het spel. Flor regelde de lengte van hun aanloop.
Je moet natuurlijk vaart maken, zei ze betoogend, maar niet je kracht verliezen door
te lang hollen. Ook vond ze dat de tweede baan maar al glijdende worden moest.
Frans spande zich in om mee te kunnen doen; zijn beenen bibberden soms, maar hij
w i l d e niet vallen. Er waren in zijn jonge leven nog niet veel dingen waarop hij zijn
best deed. Op school onderscheidde hij scherp en intuïtief dat wat hij zou moeten
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weten, en wat hij als onnoodige ballast mocht verliezen. Dat laatste nam hij daarom
liever heelemaal niet in zich op. Hij luisterde vaag-droomerig als de juffrouw een
verhaaltje vertelde; zingen en teekenen vond hij overbodig, aanschouwings-onderwijs,
- het leeren zien op een plaat - goed voor andere kinderen, maar niet voor hem. Alleen
bij rekenen en taal lette hij op, had ook dan nog critiek op de juffrouw, die meestal
te veel zeurde naar zijn zin, een enkele maal te vluchtig was. Liefst liet hij niet merken
dat hij zich inspande. Hij had een glad en bijna kleurloos gezicht; de neus stak weinig
vooruit; het rood-blonde haar leek op zijn hoofd te zijn geplakt. Een jongen uit een
van de hoogere klassen van zijn school had eens tegen hem gezegd: Jij ziet er uit,
alsof je moeder je aan alle kanten gelikt heeft. Frans, die dit niet geheel begreep, had
den ander plotseling fel in zijn hand gebeten. Daarop werd hij tot straf naar huis
gestuurd, waar hij niet wilde vertellen wat er gebeurd was, - en Ruth had hem daarin
gesteund.
- Als een andere jongen hem beleedigd heeft, zei ze, hoeft hij die woorden toch
niet te herhalen, waarop de vader zei: Tusschen kinderen bestaan geen beleedigingen,
ze weten niet wat ze zeggen. Maar Frans voelde zich voldoende beschermd door zijn
moeder om te durven volhouden, en doordat geen ander hun twist had gehoord, bleef
de beleediging voor altijd geheim.
Dit glijden nu, resoluut beginnen, en vaart houden tot het eind, - was een
sport-prestatie, en dus alle inspanning waard. Hij kon het niet zoo goed als Flor, die
leniger was, en Herbert, die zijn spieren meer had ontwikkeld, maar hij hield vol.
Een oogenblik kwam Ruth in de open serre-deuren staan, klapte in haar handen.
- Gaan jullie mee?
- Waarheen? wat doen?
- Een beetje rijden, zoo maar. Tegen haar man zei ze: Neen dank je, ik haal den
wagen wel zelf, het is geen moeite.
Flor was naderbij gekomen. - We spelen zoo heerlijk, ik wil liever niet mee.
- Nou, dan niet, kindje.
- Vader, wat doet u?
- Ik blijf ook thuis.
Ze keek oplettend van hem naar haar moeder. - O, zei ze, en liep dralend weg. Ze
had niet, als gewoonlijk, langs den bontmantel van haar moeder geaaid. Ruth drong
niet bij de kinderen aan, en toch aarzelde ze een oogenblik; 't was of ze zich bezon,
dat ze geen haast mocht toonen. - Ik denk dat ik even bij moeder aanrijd, zei ze.
De kinderen speelden al weer.
- Doe dat, zei Frans. Hij begreep dat ze hem niet zou vragen
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mee te gaan; zijn weigeringen wist ze zich gewoonlijk te besparen.
- Misschien kunnen we vanmiddag nog met elkaar uit. Maar zonder een antwoord
af te wachten, ging ze op iets ander over. - Wanneer is ook weer dat diner van jou?
dan vraag ik moeder en Miss Conny voor dien dag.
- Overmorgen, zei hij.
Ze ging. Juist maakte Herbert, die probeerde gehurkt te glijden, een dwazen val.
Ze keek over haar schouder, wuifde lachend met haar handschoen. In den tuin
schalden de kinderstemmen. Het spel werd nu woester, alle regelmaat was opgeheven,
ieder trachtte te glijden wat hij kon, maar had kans, in zijn vaart te worden gestuit
door een ander. Nu duurt het niet lang meer, dacht de vader. Eén zal er vallen en zich
pijn doen, - dan houden ze op. Maar Flor begon sneeuwballen te gooien, die ze zelf
weer ving; Herbert versperde de baan door er wijdbeens op te gaan zitten, en Frans,
na eenig aarzelen, stak zijn handen in zijn broekzakken en liep de serre in.
- Is moeder al weg? vroeg hij.
- Ja.
- Wat flauw, ik had mee gewild.
- Zoo. Stamp je schoenen eens af buiten.
Hij deed het, achteloos. - Zou ze hier nog voorbij rijden? dan laat ik haar stoppen.
- Dat verbied ik je.
Het kind grinnikte wat. - Als ik midden voor de auto ga staan, zou ze me dan
overrijden?
Flor, die was komen aandrentelen, zei, fel ineens: Ja, dat zou ze wel kunnen doen.
Gisteren scheelde het een haar, en toen ik uitweek, was er een ander op mijn hielen.
- Tje, zei het broertje geïnteresseerd, waar was dat?
- Dicht bij school. Je moet het maar niet probeeren, als moeder met dat kleine
ventje rijdt. Ze zag me wel, maar het kon haar niets schelen. Toch zal ik misschien
een volgend keer blijven staan.
Haar stem klonk plotseling heesch, als van tranen.
- Kom eens bij me, Flor, zei de vader.
Ze ging. Frans, alsof hij dat veiliger vond, liep opnieuw naar den tuin. Voor ze
het wist, zat Flor bij haar vader op schoot, en ze huilde een beetje.
- Nou, Florida Lenooy, zei hij liefkoozend, maar toch ook met lichten spot, omdat
hij het kind niet heelemaal geloofde - vertel me dat nog eens, - naar waarheid, zie
je.
- Het i s waar, zei ze, moeder zag me duidelijk, en ze liet de claxon schreeuwen.
- Stuurde zij zelf?
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- Ja, ze laat nooit een ander sturen.
- En wie was er bij haar?
- Dat gekke mannetje met zijn baard. Hij heet Lomb, of zooiets.
- Zoo. Het was een beetje gevaarlijk, om midden op den weg te gaan staan; je mag
het nooit meer doen, hoor je dat goed, meisje?
Ze knikte. - Ik dacht dat moeder ons uit school wilde halen, en ons gemist had. Ik
liep met Jessy, en die zag ik toen daarna niet meer.
Hij stelde zich haar verlatenheid voor, nadat de auto voorbij was.
- Als Herbert en Frans dat nou ook hadden gedaan, vind je dan dat moeder drie
maal moest stoppen, om jullie te zeggen, dat ze n i e t naar huis ging?
- De jongens zou ze niet hebben overreden.
- Jou ook niet.
- Bijna wel. En er stond een oud vrouwtje op de stoep, dat schudde me bij mijn
arm. Stout kind, zei ze, stout kind.
- Die was ook geschrokken, natuurlijk.
Plotseling veranderde de uitdrukking van Flor's gezichtje; alle zelfbeklag ging
eruit weg, en er kwam een ooiijk trekje om den mond.
- Vadertje, hoor eens, heeft moeder het niet verteld?
- Neen. Een beetje haastig voegde hij erbij: Ze vond zeker dat de schrik je genoeg
had gestraft.
- Of ze was zelf bang voor straf.
- Maar kindje.
Flor zette haar lange beenen op den grond. - Nou ja, zei ze luchtig, groote menschen
mogen ook wel eens een standje hebben.
Hij wist niet wat hij moest antwoorden.
De jongens kwamen luidruchtig binnen; Herbert zat vol sneeuw en moest worden
afgeklopt.
- Gaan jullie mee wandelen? vroeg hij, en wat stoeien op een groot veld? de tuin
is voor mij te klein.
- Hè ja! zei Flor, maar de jongens antwoordden niet.
- Nou Herbert, Frans! Zijn stem klonk scherp.
- Ik heb geen zin, zei Herbert sullig, en Frans herhaalde: Ik had met moeder mee
gewild. Maar beiden kregen een tikje op hun schouder. Alla, haast je wat, jullie gaat
mee. Kinderen die nooit ergens lust in hebben, kan ik niet uitstaan. Als i k vroeger
met mijn vader had kunnen wandelen.... Hij zag wel aan het doezelig kijken van zijn
oudsten jongen, dat zijn woorden geen indruk maakten.
- Ben je ziek, Herbert, scheelt je iets?
- Neen vader.
- Is het je teveel moeite om te leven, hè?
De jongen lachte grinnikend. Maar Flor pakte plotseling de hand van
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haar vader, drong met haar smalle vingertjes zijn vuist open. - Toe, gaan we dan?
zei ze dringend. - Hij zuchtte eens.
Buiten bleef een beklemming hen drukken. Ze liepen zonder spreken; de jongens
bleven al dadelijk wat achter, hadden iets in hun houding, alsof ze er niet bij hoorden.
Flor begreep wel, dat haar vader ontstemd was. Andere kinderen, dacht ze, hebben
het toch leuker. Bij Jessy aan huis, bijvoorbeeld, daar was het niet zoo mooi als bij
hen, o neen, lang niet, veel kleiner ook, maar dat maakte het echter, en het was of
iedereen in alle kamers tegelijk woonde. Ze had eens een plaat gezien, - vader zei:
het was van een Hollandschen schilder - daarop waren veel menschen, en hoe langer
je keek, hoe meer je er zag. Eén kind speelde onder tafel met een poes, een ander zat
in een donker hoekje op een stoof; - een vrouw met heel lange, wijde rokken aan,
stond bij een vogelkooi, die aan den zolder hing, en een klein kindje greep met haar
vuistje in die rokken. Dan was er nog een meisje dat tusschen twee vrouwen in zat
aan de tafel, en het leerde breien; - zij zou het liefst dat kind hebben willen zijn; zoo gezellig, bij al die anderen in een kamertje. Als zij groot was, wilde ze veel
kinderen hebben, wel tien; en ze zou alles zelfs aan ze doen, wasschen en aankleeden,
ze nam geen nurse. Ook zou ze eten voor ze willen koken, en ze lekker hun bordjes
vol scheppen, - als ze maar tijd had om alles te doen. En dan moesten ze allemaal
tegelijk wat aan je vragen willen, verbeeld je, zooals op school wel eens aan de
juffrouw. Die sloeg dan haar handen voor haar ooren, maar ze lachte toch. Hè, zoo
lachen, dat deed moeder nooit.
- Krijg je altijd kinderen, vroeg ze plotseling, als je getrouwd bent?
- Hè? zei de vader. Neen, niet altijd; maar meestal wel, als je graag wilt.
- Wou moeder graag?
- Ja.
- Eén mensch wordt twee menschen, komiek hè? Ze drukte zijn hand wat steviger.
- Zeg vader, ik blijf toch maar bij u, later, als ik ga trouwen.
- Goed, daar zal ik je nog wel eens aan herinneren.
Ze keek naar hem op; hoorde ze ongeloof in zijn stem?
- Als mijn man het niet goed vindt, neem ik een anderen man.
Even zwijgen. Waarom keek vader nu zoo, zoo heelemaal als een groot mensch,
die toch aan andere dingen denkt? en hij kon haar nooit zeggen waaraan.
- Weet u, Jessy zei eens tegen me: Jij bent een heel rijk meisje. - Kijk, nu lachte
hij heusch.
- Hoeveel geld heb je dan?
- O, wel een shilling, maar, - ze bedoelt eigenlijk niet mijn portemonnaietje. Ze
wist dit niet nader uit te leggen, en vader lachte nog meer. Was hij nu vroolijk? ze
geloofde van niet. Hij draaide zich om. - Jongens,
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waar blijven jullie. Herbert had zijn arm om de schouders van Frans gelegd, en ze
liepen met neergeslagen oogen. - Kom, ouwe heertjes; niemand vraagt waar we heen
gaan; waarachtig, ik wandel liever met een hond.
Zie je, dacht Flor mismoedig, hij is kwaad, en ze keek met afkeurenden blik naar
de broertjes. Ze deden niets, en toch waren ze vervelend, dat voelde ze heel goed.
En eigenlijk, dacht ze, is het altijd zoo; vader zou willen dat ze anders waren. Moeder,
die kon het niet schelen, maar vader.... Hij hield van haar het meest, - en dat kon zij
ook niet helpen. Ze wilde wel zijn hand los laten, dat de jongens ieder Maar och, die
wilden toch nooit aan het handje loopen.
Nu zette vader ineens een gezicht, alsof alles goed werd. - Ik zie de hei, en er ligt
heusch nog wat sneeuw. - Vreemd, die andere stem, maar ze wilde wel graag meedoen.
Heerlijk, zei ze, gaan we elkaar flink gooien?
Ruth nam haar handschoenen op. Ze stond naast het bed van haar moeder. Mevrouw
Parler's oud, gelig gezicht leek iets vuils tusschen de helder-witte lakens.
- Nou mama'tje, het beste maar weer, en zie dat u Dinsdag kunt komen.
- Je bent gejaagd tegenwoordig, kan die auto niet wachten?
- O zeker. Het klonk achteloos, en ze ging op den rand van het bed zitten.
- Is er nog iets? Miss Conny blijft toch goed, hè?
- Ik heb geen klagen. Van jou is het goed gezien, kind, dat je haar mee uitnoodigt;
ze is leelijk, dus....
Ruth lachte. - Dat dus! maar als ze mooi was, vroeg ik haar veel meer.
Een beetje droog zei de oude vrouw: Enfin, je hebt gemakkelijk praten.
Een oogenblik bleef het stil. - Nou, de kinderen zijn alleen thuis; Frans zal niet
kunnen zeggen dat ik een slechte moeder ben, als ik nu opstap.
- Je zit hier precies vijf minuten, je komt om te zeggen dat je weggaat. Maar heb
je er wel eens aan gedacht, - daar wilde ik nog even over praten - dat je in Januari
twaalf-en-een-half jaar getrouwd zult zijn?
- Neen, - moeder! Ruth speelde de geschrokkene, - en dat gooit u er zoo plotseling
uit. En u weet niets, u denkt misschien nog dat het een feest zal worden!
- Natuurlijk, wierp mevrouw Parler er tusschen.
- God, Frans en een feest. Herinnert u zich ons trouwen? - Hij is de zoon van een
molenaar. Ik zou hem The Mill on the Floss kunnen geven, een prachteditie; - maar
hij heeft nooit een zuster gehad, en in Holland zijn windmolens.
- Je ijlt, zei de moeder; - ik zie niet in, waarom Frans g e e n feest zou geven, en
dan om de kinderen....
- O, de kinderen weten van niets.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

189
- Hoe bedoel je: van niets? Is er iets tusschen jou en je man?
Ruth stond op en sloeg luchtig met haar handschoenen tegen haar dij.
- Ik ga, hoor, zijn me dat praatjes.... De muren hebben ooren, maar er is geen beter
huwelijk dan het onze in heel Engeland. Wat dacht u, een groot diner? honderd
menschen? alles wat hout gebruikt? Jammer dat het geen consumptie-artikel is.
- Ga nu alsjeblieft, zei mevrouw Parler, en stuur me een telegram als je veilig bent
thuis gekomen.
- Dàt je veilig bent thuis gekomen, vulde Ruth aan. Ze gaf haar moeder een kus,
en toen liep ze werkelijk weg. Haar hoofd om den hoek van de huiskamerdeur
stekende groette ze Miss Conny. Inderdaad, dacht ze, dit is geen mooie vrouw.
Bij haar auto wachtte James, dien Flor ‘dat kleine ventje’ had genoemd. Ruth trok
haar wenkbrauwen hoog op en maakte een tuit-mondje.
- Oei, staat dat maar zoo, hier? De verpleegster van mijn moeder zou uit het raam
kunnen kijken; zoo'n schepseltje is geen dame, moet u denken. Hij had eerbiedig
gegroet.
Ruth stapte in. - Wat wilt u nu weer van me?
- In uw gezelschap zijn. Hij ging naast haar zitten.
- Verhuurt u zich eigenlijk als mascotte? Ik wil u wel tegen het raam aan hangen,
maar ik vraag garantie.
Ze reden weg. - U bent een verschrikkelijke vrouw, zei hij, u bent grooter dan
eenig ander die ik ontmoet heb.
- Juist. En omdat ik groot ben, moet ik u aan een baantje helpen. U verdraagt de
verschrikkingen, om....
Hij legde zijn hand op de hare, die het stuurrad hield. - Houd op, zei hij, alstublieft.
Ze verminderde haar vaart. - Waar wilt u uitstappen?
- O, ik bedoel: U zult zoo niet praten. Ik rijd nog met u door; we maken zelfs een
kleinen omweg, niet waar?
- Dit is betere taal, en nu zoo verder. Meteen sloeg Ruth naar links af, tegen de
richting van haar huis in.
Hij zei plotseling: Ik kan niet langer een houding tegenover u aannemen, u doorziet
me immers toch.
Ze keek van terzijde naar hem, en, met een klein lachje: Natuurlijk doorzie ik u.
Hij ging voort: U weet dat ik u aanbid.
- O nee, zei ze snel, maar u zoekt een betrekking.
- Laat me uitspreken. Hoe kon ik u naderen? u bent een zoo kuische vrouw, nu
nog durf ik u nauwelijks mijn liefde te zeggen.
Ze deed meewarig. - Och, dat pleit voor u. En, als tegen een kind: Blijft u maar
eerlijk, hoor.
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Hij zweeg, zijn gezicht was opvallend grauw. De meeste menschen, vooral vrouwen,
noemden hem leelijk. Hij wist dit, en ook dat hijzelf misschien de eenige was, die
zonder schroom naar dit gezicht dorst kijken. Het was langwerpig en zeer scherp van
kin en neus, maar het had een hoekig, vlak voorhoofd; - de onderdeden leken niet
bij elkaar te passen. De oogen waren klein, en grijs-achtig bruin, de zelfde tint van
het haar. James Lomb bewonderde Ruth, als een wezen vreemd aan hem zelf, en
toch in enkele dingen nauw verwant. Hij noemde zich een cynicus, omdat hij soms
onder cynisme zijn groote kwetsbaarheid trachtte te verbergen. Ruth, meende hij,
had een stralend sterke levensliefde. Hij zag het in haar kinderlijk-gaaf gezicht, haar
zelfverzekerdheid, die hij ‘onbewust’ noemde. Haar woorden klonken soms bitter,
maar nooit zwak of klagelijk. Hij kon niet anders dan haar vereeren, en zijn liefde
voor een getrouwde vrouw, die nooit verhoord zou worden, was hem een waardige
smart. Een enkele maal kwam het in hem op, dat hij de verliefde jongeling speelde,
en die rol hem slecht stond. Maar hij was zoo gewend met eigen gevoelens te spotten,
dat hij soms niet meer wist wat echt was: zijn liefde, of de schampere
veronderstellingen omtrent zijn gedrag. Alleen in haar nabijheid twijfelde hij niet.
Ze reden steeds voort. Waarom maak ik dezen grooten omweg door de sneeuw,
dacht Ruth; - de menschen lijken kraaien op dat wit. En wie zal ons hier zien? terwijl
Flor gisteren met haar groote oogen gekeken heeft; - mijn hoofd eraf, als ze het niet
aan haar vader vertelt.
- Hoort u eens, begon ze dan, misschien w i l t u wel werken, maar ik geloof niet,
dat u het kunt.
Hij schrok op, wist een oogenblik niet waarover ze praatte.
Ze ging voort: Denkt u dat mijn man zelfs maar een jongste bediende wil hebben,
die wel eens slaapt?
- O, als jongste bediende kom ik niet in aanmerking, daarvoor is mijn complexion
te ouwelijk.
- En wat dan? weet u wat mijn man eischt van zijn personeel, en van zichzelf?
Nu lachte Lomb, een klein, schraal lachje. - Ik kan het vermoeden; en u ook, u
eischt veel van uzelf.
- Hoezoo? vroeg ze, luchtig ineens.
- U wilt niet denken aan de liefde van een ander, die mag niet bestaan in uw
nabijheid.
- Liefde, zei ze, dat is zoo'n slap woord, als voor je lippen alleen, ik houd er niet
van.
- Ik heb u niet alleen lief met mijn mond.
Ze zuchtte. - Waarover kunt u nog meer praten?
- Ik kan zwijgen.
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- Werkelijk? maar dat verlang ik niet, - zwijgen is nooit heelemaal onschuldig. Het
bleef een oogenblik stil, en ze keek naar hem; - hij was in zichzelf gekeerd. Wat een
bespottelijke situatie, dacht ze.
Nu begon hij weer te spreken. - We verlangen soms naar schuldig zijn, zooals een
kind verlangt naar den volwassen leeftijd, of een jonge vrouw naar het moederschap.
We willen niet sterven zonder geleefd te hebben. Ik heb u lief, u bent voor mij de
groote vrouw, die alles in zich draagt, alles....
Ze onderbrak hem: - Och toe, ga het niet opsommen. En eigenlijk moet ik beter
op mijn stuur letten. Samen een ongeluk krijgen, - zou misschien in úw flank vallen,
maar niet in de mijne. Ik breng den wagen in zijn stal, en dan groet ik u. Mijnheer
Lomb, tot genoegen. - Neen, u weet niet hoe intens mijn man werkt. Ik zie het aan
de uitdrukking van zijn gezicht, zelfs 's Zondags blijft die over. Ik heb altijd met een
man willen trouwen, die mijn meerdere zou zijn. Nou? - dit is een bekentenis.
- Dank u, zei Lomb ernstig. Hij dacht geen oogenblik aan Lenooy, dien hij
nauwelijks kende. Voor hem bestond alleen deze vrouw, en zijn eigen gevoel. Wat
er groot in hem was, had zij daar gewekt; ze had recht hem af te wijzen, omdat ze
haar meerderen zocht. Hij voelde zich zeer gedrukt en toch niet ongelukkig; - hij had
op haar gewacht, en ze was gekomen.. Wat ze praatte, wist hij niet meer, maar ze
gaf een glans aan zijn leven, iets waarop hij zich altijd zou kunnen bezinnen, met
een glimlach en een gevoel van oneindig veel te hebben gekend. De zuivere vrieslucht
woei langs zijn gezicht; het drong tot hem door, dat hij koud was, en stram van leden.
Een oogenblik nog, dan zou hij alleen zijn, en de dagen gingen langzaam voort, heel
langzaam. Hij had deze liefde, en zijn werk desnoods, zijn studie.
- Als ik een leeglooper was, zei hij plotseling, dan zou ik me toch heel anders
moeten gedragen, veel zwieriger, zoo tot temptatie van de zwoegers en tobbers, dunkt
u niet?
- Och waarom? er zijn soorten; u bent van het stille soort. U ziet er altijd moe uit,
alsof slaap u niet meer helpen kan; - er zijn van die menschen, die verdrinken voor
ze water hebben gezien. Maar een man die werkt, blijft jong. Een vrouw ook,
natuurlijk; niet aarzelen en suffen, en niet over liefde praten.
- U heeft gelijk, zei hij.
Nu reed ze de garage binnen, en hij stapte het eerst uit.
- Zoo, heb ik den sleutel van de box? Ze sloot het hek af. - Dit is weer gedaan.
Mijnheer Lomb, zie ik u nog eens?
- Ik weet niet, zei hij ernstig.
- Niet zoo tragisch doen, natuurlijk zie ik u. Dinsdag? ja, komt u Dinsdag eten,
heel huiselijk. Ik krijg mijn moeder, en.... meer niet,
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behalve u. Half acht, ja? Ze stak haar hand uit. - Of bent u bang voor kinderen? ik
heb er drie.
- Ik ben bang voor u.
- Zoo; - liefde is angst, een korte definitie. Zulke dingen schreven wij vroeger in
een schrijfboek, op school. Ze lachte. U moogt zich nog eens bezinnen, misschien
vat u moed. De kinderen zijn vrij goed gedresseerd, en ik ook. Heusch, als gastvrouw
ben ik beminnelijk.
- Als ik kom, dan is het om uw man te ontmoeten.
- O, best, heel graag. Maar nu moet ik naar huis. Mijnheer Lomb.
Hij groette eerbiedig.
Frans kwam dien avond vrij vroeg thuis, zoodat hij zijn vrouw en haar gasten nog
in den salon aantrof. Mevrouw Parler was er met haar verpleegster, Mabel Valt en
James Lomb. Ruth reikte hem haar hand over de leuning van haar stoel. - Heb je je
gehaast? dat is lief van je; w i j hebben getalmd, om jou nog te zien. Ze sprak
volkomen natuurlijk; - onderwijl dacht ze: hij is er werkelijk meer op uit, mij na te
gaan, dan zelf eenige vrijheid te nemen. Dat hij haar eens gevraagd had te scheiden,
vergat ze nooit, maar het bleef op den bodem van haar denken. Evenmin kon ze de
vergissing vergeten, die zijzelf toen bijna had begaan: haar uitbarsting van woede
‘omdat er een ander is’. De herinnering daaraan bleef haar een voortdurende
waarschuwing.
Ruth voelde zich tevreden; haar kleine diner was geslaagd, Ze liet de kinderen
meetafelen, en toch heerschte er een vrije, ongedwongen toon. Mabel had lachend
opgemerkt: Bij jou wordt meer gezegd dan bij eenig ander.
- Weet je, had ze geantwoord, je moet zorgen dat de vrouwen in de meerderheid
zijn, bijvoorbeeld vier tegen drie mannen, dat is een absoluut overwicht, en dat geeft
dan iets genoegelijks, Wij zijn veel vertrouwelijker met elkaar dan mannen, gelooft
u ook niet, mijnheer Lomb?
- Ja, zei hij, maar minder vriendschappelijk.
Ze keek hem glimlachend aan. - U zegt nooit wat u meent.
- Maar mevrouw, ik ben dikwijls zoo oprecht, dat....
- Dat u bang bent voor uzelf? Dat is een vrouw nooit. Meteen ging ze op een ander
onderwerp over.
Nu had Frans een oogenblik haar hand in de zijne gehouden. Het kon hem altijd
weer vaag verwonderen, dat ze vrienden had, dat anderen dan haar moeder in haar
nabijheid wilden zijn. Mabel Valt, bijvoorbeeld, hield hij voor een verstandige vrouw;
- maar Ruth noemde haar: mijn vriendin, en dan begreep hij dat woord niet. Hij zei
Mabel iets over haar
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man, met wien hij gedineerd had, keek een oogenblik naar zijn schoonmoeder. Den
laatsten tijd gaf hij haar een jaargeld, waarvan ze een verpleegster bekostigde, ze
werd oud, en een beetje hulpbehoevend. Maar hij voelde niet dat er iets anders uitging
van hem naar haar dan een lichte afkeer, iets vijandigs toch, maar zonder scherpte.
Miss Conny zag hij nauwelijks, en voor James Lomb had hij eerbied. Ook medelijden,
wilde hij denken, maar neen, hij kon dat gevoel niet in zich oproepen. Tegelijkertijd
wist hij, dat hij Ruth haar omgang met dien man zou verbieden; - zij maakte het tot
iets leelijks, de kinderen spraken erover, het werd onzuiver in hun nabijheid.
Misschien zou het eerlijker zijn, als hij met Lomb sprak, als met een vriend. Dat kon
hij ook doen, het andere in ieder geval niet nalatend. Hij gunde het Ruth, dat ze door
haar aanbidder zou worden opgegeven, maar ze moest weten dat hij, haar man, de
geheime stemming in huis niet duldde. Hij praatte nu met Lomb, legde een oogenblik
zijn hand op diens mouw.
- Blijft u nog even, het spijt me dat mijn vrouw u juist vandaag genoodigd had.
Het is of ik u altijd terloops moet zien; ik weet, u komt niet om mij, maar toch....
- Ik had u graag ontmoet, zei de ander. Volgens uw vrouw hoor ik tot de mannen
die leeg loopen, misschien treffen u en ik elkaar daardoor zoo zelden.
Frans lachte even. - Door een verkeerde meening van mijn vrouw?
- Misschien hebben verkeerde meeningen ook invloed.
- Dat is mogelijk.
Ze zwegen beiden. Er was iets tusschen hen, dat een banaal gesprek uitsloot.
- Ik heb een werkkamer in het British Museum, zei Lomb dan, daar kunt u me
meestentijds vinden.
Frans knikte. - U weet mijn kantoor in de City? Het was nu, alsof ze elkaar
plotseling heel na stonden.
Door het opstaan van anderen werden ze gestoord, en Lomb sloot zich bij de
vertrekkenden aan. Voor mevrouw Parler was er een auto, en Mabel Valt prees de
stille avondlucht. - Londen is een stad, zei ze, die toch altijd weer streeft naar
beschaving, het onopvallende, geruischlooze. Niemand sprak haar tegen. - In de
buitenwijken althans. Ruth hield de zware deur open, boog zich naar haar moeder
voor een kus. Ze leek een ingetogenblijde vrouw, kinderlijk van blik, weinig
zelfbewust. James Lomb gaf ze een hand, alsof hij haar broer was.
Toen ze in de kamer waren teruggekeerd, zei Frans: Ik verbied het je, langer met
dien man te coquetteeren.
Ze lachtte even. - Coquetteeren? is dat het goede woord?
Hij stak zijn handen in zijn broekzakken. Het interesseert me niet, hoe
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jij het noemt, maar ik heb de kinderen over hem hooren praten, en....
- En?
- Om hen zal je je moeten beheerschen.
Ze trok haar wenkbrauwen spottend omhoog. - Lieve man, James Lomb is een
aarts-slimmerd, moet je die kleine oogjes zien.
- Wat wil je daarmee zeggen?
- O, e, nou, ik neem hem het volstrekt niet kwalijk, dat hij me n i e t het hof maakt.
Frans keek haar aan, bijna overbluft, maar hij hernam zich. - Enfin, dit is nutteloos
gezwam. Ik verbied je dit spelletje, begrepen?
- Zoo je wilt, zei ze koel. Ze achtte het beneden zich, het onderwerp van gesprek
te veranderen, dus bleef ze zwijgen.
Hij liep door de kamer. - Die man is eenvoudig verblind door je, en dat neem ik
j o u kwalijk, niet hem. Als moeder van drie kinderen moest je minder ijdel zijn, en
vooral beter beseffen, waartegen je je kinderen beschermen moet. - Mijn God, dacht
hij eensklaps, waarom redeneer ik met haar?
Luchtig vroeg ze: Heb je dan een baantje voor hem open?
Zijn gezicht vertrok door de ongerijmdheid van haar vraag. - Wa t zeg je?
- Ja, het schijnt dat hij werk zoekt, misschien wel een levensonderhoud, ik weet
niet. Hij ziet er niet erg welvarend uit, hè?
- Je kletst; de man is kunsthistoricus en heeft eigen middelen.
- O ja? ze lachte ongedwongen. - Des te beter. Ik ben ook zoo dom in die dingen,
wat weet ik van het werk van een man? en, - ik geloofde hem. Een zot figuur moet
ik hebben geslagen, maar ik ben minder ijdel dan jij denkt.
Hij schamplachte.
- De kinderen, ging ze voort, praten natuurlijk over ieder, dien ze ontmoeten. En
Flor heeft een open oog voor de zwakheden van de menschen; - om iemands waarde
te schatten, daarvoor is ze te jong.
Hij kon nauwelijks naar haar luisteren. Zijn wantrouwen vervaagde en nam toch
toe, - het deed hem zeer. Haar lichte behaagzucht had hem gehinderd; doordat hij
erover sprak, viel er een sluier weg, - nu stond hij tegenover een wreede en doortrapte
vrouw. Hij wist, tegelijkertijd, dat hij dit zelfde eerder had beleefd, toch deed het
hem pijn met de felheid van een eersten slag. Hij beet op zijn lippen, vond niets te
zeggen. - Ze sprak nog over Flor, vertelde een grapje van dien middag. Toen vroeg
ze: Zullen we gaan slapen?
- Ga jij maar.
Ze ging rustig voort wat koekjes te eten van een schaal. - O, zeg, ik heb gelachen
om moeder, ze wil een feest. Stel je voor, in Januari, bij onze
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twaalf-en-een-halfjarige bruiloft. Ze z e g t : om de kinderen, maar ze b e d o e l t : om
zichzelf. - Ben je nog wakker?
Hij stond op en liep naar de deur.
Ze verwachtte dat hij iets zeggen zou. Haar mond was even geopend, en haar
oogen blonken, - zoo keek ze hem na.
Hij ging de kamer uit, zwijgend; - nu was de deur achter hem dicht. Ze hoorde
zijn voetstappen niet meer.
Ze bleef stil zitten, voelde een nederlaag, misschien voor het eerst. Anders, veel
duidelijker, dan dien avond, toen hij over een scheiding had gesproken; - of verdiepte
de eerste val dezen tweeden? - Haar gezicht stond vreemd gespannen. Waar lag haar
fout? In dit laatste schaakspel om James Lomb, had ze hem onderschat, haar
echtgenoot. Maar wat was het onschuldig geweest, ze wilde zijn sterke hand voelen,
meer niet. Op dat oogenblik zag ze in haar verbeelding zijn hand, groot en behaard,
met ronde vingers, en haar gevoelens verwarden zich. - Was hij haar ontrouw?
Waarom hield hij haar dan z o o in zijn greep, alsof z i j de schuldige was? Hij leek
een getemd dier, dat zich plotseling van zijn oerkracht bewust werd. Maar ze had
hem toch altijd beheerscht; - werd ze nu bang? Als ze maar kon nagaan, waardoor
hij dien eersten keer, dien avond, opstandig was geworden. Had dat een
voorgeschiedenis? - natuurlijk, - maar ze kende die niet, en doordat hij haar overvallen
had, zou ze nooit weten....- God, ze moest zich niet zoo laten gaan; - was ze nog
zichzelf? en waarom zou ze niet? Omdat haar groote man uit zijn humeur was,
onbehouwen als een beer door de kamer stapte, door haar salon, - en wegliep zonder
een woord. Hij was onopgevoed, en daarmee had ze alles gezegd.
Ze stond op, strekte haar lichaam met een fiere beweging. Nooit wilde ze zijn
geboorteland zien, of zijn verleden kennen. Een barbaar was hij.
Plotseling lachte ze. Het klonk schraal en verstierf meteen, maar dat hoorde ze
niet. Voor haar zelf was het als een bevrijding, een oogenblik, - toen voelde ze zich
beklemd. - Ik ben moe, dacht ze, maar wat ik wilde, heb ik toch bereikt? - maar
daarop gaf ze geen antwoord.
Ze draaide de lichten uit. Dat vele vragen aan zichzelf irriteerde haar. In een flits
dacht ze aan haar moeder, die ze vaak had bespot, Moeder zou nu niet lang meer
leven, - zijzelf werd ouder. - O ja? vroeg ze bijna luid, word ik ouder?.... Er hing een
spiegel in de gang; - ze bleef er voor stilstaan. Plotseling wist ze niet, of ze de deur
van haar slaapkamer zou durven openen. Durven veranderde ze in ‘willen’. Toen
liep ze langzaam voort.
(Wordt vervolgd).
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Op een hoog duin,
door D. Zijlstra.
Met de licht-opalen zee,
ruischend, ruischend zingend,
zingen boomen donker mee,
donker en doordringend.
Sneeuw heeft alles toegedekt
met haar zachte handen,
eindeloos-stil uitgestrekt
rusten nu de landen.
In de koude blauwe lucht,
helder als na regen,
komt een kleine vogelvlucht
pijlsnel overzweven.
En in deze zuivere kou
sta ik stil te kijken, en wat nimmer heengaan wou
gaat nu eindelijk wijken.
Wegwijkt het verlangen naar
wie mij zwervend maakte: eindelijk aanschouw ik haar,
Schoonheid, de volmaakte.
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Sentimenteele avond,
door Johan Theunisz.
De kamer naar het Westen open,
vervreemd door een onzeker licht,
dat langs de hemel voortgeslopen
een schemer weefde voor 't gezicht....
De hemel, die steeds wijder bloedde,
waarop een laagwolk verder gleed,
'wijl niets de doodsgreep meer verhoedde,
waarin de zon uitzinnig streed....
Een droef gelaat, waarin de oogen,
verzadigd van de laatste schijn,
de avondhemel nog doortogen
voor 't eind'lijk sluiten van 't gordijn....
Een avond, waar bij tusschenpoozen
herinnering en heden was.
Daarna de kamer, waar de rozen
te sterven hingen in hun glas....
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De buit,
door Johan Theunisz.
Wat rest ons uit de hoog-seizoenen
dan de herinnering?
Wat bleef ons van de feest-festoenen
nog aan betoovering?
Zonk dieper ooit op zooveel leven
zóó zware rust?
Wij zijn de eersten niet, die bleven
aan deze kust.
De schepen gaan bij duizendtallen
volvreugdig uit.
Maar wie brengt in de kom der wallen
behaalde buit?
De vrije jeugd staart naar de schepen
met vreemd ontzag.
Het bootsvolk heeft de wal gegrepen
bij late dag.
Zoo blijft aan allen een verlangen,
veraf en groot.
Zoo blijven wij aan 't leven hangen.
Zoo komt de Dood.
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Verzet*)
door Sam. Goudsmit.
HIJ kan het niet begrijpen, Eli; hij loopt met het vraagstuk rond, als hij alleen is, en
onder het spel met anderen. Hoe kort nog terug heeft hij met hem gespeeld, met zijn
broer Ezra: Eli is nu acht, Ezra is zeventien, en hij gaat sterven. Hij wil het niet
gelooven, en niemand wil het gelooven; maar er is iets in de woorden over den zieke,
dat een ontwijken is, en dat beklemt. Ezra is altijd de dunste geweest. Hij had iets
verlegen-kwieks, iets van snelle gebaren van eten, een onbeholpen gretigheid, die
nu verschijnt als de verlaten poging van het jonge lichaam om aan het vreeselijke
dat hij met zich omdraagt, te ontkomen. Nu ligt hij in het zijkamertje op een ledikant,
en slinkt machteloos weg, zienderoogen.
Tegen elken avond begint, alsof het een met technische zekerheid uitgevoerde
straf was, het hijgen van de verwoeste longen, bij open mond, bij groote koorts-oogen.
Men sluipt door het huis, de kinderen beheerschen hun anders overweldigende
luidruchtigheid; de moeder zwijgt verslagen, de vader verlegen, angstig voor de
waarheid en opgejaagd-schuldig, onbewust. Als Eli bij den zieke mag, lijkt het teveel
om te dragen. Hij blijft bij den wand staan, zijn armen achterwaarts, als aan den
grond waar hij staat, vastgebonden, met één overstelpend mededoogen naar den
broer, met wien hij kortgeleden nog heeft mogen visschen, zij aan zij, aan het walletje
aan het eind van het woonstraatje. Telkens als hij terugkeert, poogt hij zich den
toestand bewust te maken; telkens glijdt de poging weer af op den angst voor het
volle beeld van het volkomen scheiden. De jongen steekt zijn arm uit, glimlacht. En
Eli komt nader en neemt de hand. Been is de hand, hol is het gezicht; een verwoesting
die voortgaat alsof een duivelsche machine in dat lichaam bezig is het leven weg te
zuigen. Angst heeft het kind voor de vervreemding die het verzwijgen van de waarheid
tusschen hen brengt; het is of de broer toch zal ontglippen, eer zij samen gezegd
hebben wat zij willen. Angst heeft Eli ook voor de vreemdheid van die verandering,
voor die wijking uit de warmte van het nest-leven weg; het is of woorden die hij niet
kent, maar die zijn schrik, zijn poging tot omvatting van het gebeuren moeten
uitspreken, naar zijn keel klimmen en daar stukbreken een in klem, eer hij iets van
hun vorm heeft geweten, terwijl er een benauwenis naar zijn hoofd wordt geperst
die telkens moet worden losgemaakt. Waarna een staat van onverschilligheid komt
die weer wanhoop brengt.

*) Fragment uit: ‘De Jeugd van een Impossibilist’.
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En zij wisselen onnoozel geweten woorden... ‘Zal ik zeggen dat je melk moet hebben?’
‘Nee, ik krijg straks melk.’ Afschuwelijke onzin. En als hij het kamertje heeft
verlaten, na een groet en een glimlach, is het een verlossing die hem in wanhopige
onvoldaanheid doet vluchten, van allen weg. Maar van allen weg kan hij het Leven
ontmoeten. Soms, op straat, is er de verrassing van een roep om mee te doen, uit den
mond van kinderen die hem gister, als in vijandigheid tegen zijn leven, hebben
heengescholden en teruggetrapt en weggesteenigd. Tegen zulk een verrassing kan
hij niet op; als de vijandschap in de wereld van de christen kinderen eens keerde?
Als zij hem nu eens gingen waardeeren? En eer hij zich alles bewust heeft gemaakt,
sluit hij bij hen aan: het beeld van den zieke wijkt naar een verren achtergrond van
zijn aandacht, waar de bezigheid van het spel heen beweegt over die stilte.
Als hij tegen donker thuiskomt, valt de verslagenheid van het huis boven op hem,
om die wond aan de gemeenschap, daar in het kamertje.
Het allerlaatste oogenblik ziet hij niet. De meisjes en de moeder huilen: Eli heeft een
gevoel alsof zij in die ceremonieele ontlading buiten de verslagenheid blijven. De
jongens die thuis zijn, in hun angst elkaar hun schuldige smart te toonen, hebben een
gelegenheid gevonden om elkaar stil scheldwoorden toe te bijten. - ‘Och, hè! verrek
jij!’ - ‘Barst jij liever!’ - en daarna trappen zij elkaar. Wit. Begrijpende blikken in
blikken.
Als de vader binnenkomt, blijft hij staan; hij ziet van den een naar den ander; en
naar een derde die den tweede aan den arm stond te trekken, en hij weet alles. Hij
vult de vertooning aan met een lange linie van overdreven klacht-verwenschingen;
‘Hoe is het Godsmogelijk.... hoe bestaat het voor God.... zulke vuile bandieten.... het
is niet te begrijpen.... staan elkaar te trappen.... hoe bestaat het voor God....’ Zij
hebben elkaar al losgelaten en staan zwijgend, als beschaamd. Zij zíjn niet beschaamd,
en zij weten. De vader weet.... ‘Dan moet hij maar niet beginnen’, zegt er een. De
vader knikt alsof hij bitter is. Hij weet alles. Eli vindt dit veel echter dan de tranen
van de vrouwen. En hij weet, met de anderen mee. ‘Je wilt zeker wel den dokter
halen, of hij dadelijk wil komen?’, zegt de vader achter adem tot den oudste van de
drie vechtenden; en zij knikken beiden kort tot elkaar. Een oogenblik later staat Eli
bij Ezra in het kamertje. Hij schijnt van binnen te breken, te scheuren. Ezra vraagt
zijn hand, hij geeft die angstig: hij voelt het verband bestaan, en hij kan het niet
vasthouden. Hoe is het mogelijk dat je iets liefs wilt vasthouden met je hart, en dat
het toch in den afgrond wegzinkt, terwijl niemand het schijnt te willen? De oogen
van den stervenden Ezra zien
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hem aan, vol bewustheid van wat er gebeurt, en in die brandende oogen die zonder
geloof in een mogelijkheid zich aan den smeekenden omhelzingsblik van het kind
willen hechten, zien Eli's wijde oogen als een wanhopige greep naar iets dat niet
houdt. - Niets van het medeleed wordt ongewekt gelaten, en niets van de volle smart
van het vergaan van den stervende blijft ongeleden.
En Eli, in het leven, ongeschonden, voelt zich verraderlijk; er is iets van lafheid
in om te leven, als de vriend moet sterven; hij voelt dat hij iets zou willen geven, een
hand, een voet, een oor, om Ezra in het leven te bewaren. Hij voelt er iets van dat
hij dit nu altijd zal houden, een gewaarwording van verraad aan den broer die wordt
weggetrokken, terwijl hijzelf, bij alle leven, blijft staan.
Grondeloos van onmachtige genegenheid jegens elkaar zijn de blikken van hem
die heengaat en hem die blijft. Uitgeput laat de beenige hand los, het hoofd valt op
het kussen terug; nog een zijdelingsche blik, en in het hijgen dat allen wil
overmeestert, staren de oogen dof voor zich heen.
Eli treedt zacht terug; eer hij bij de muur is, zijn de vader en de broers in het
kamertje gekomen. Een vertrouwelijke vraagnik naar het ontroerde gezicht van het
kind blijft onbeantwoord; de jongen ziet nog een oogenblik naar Ezra, die door
sloopende hijgingen in beslag genomen wordt; dan vlucht hij het gangetje in, de oude
trap op, naar den zolder. Zoo angstwekkend als hij 's nachts is, de zolder, zoo troostend
en verteederend kan hij zijn zoolang het nog dag is. Hij kan, met zijn rommelige
resten van voorbijgegane levensstaten, zoete kneuzingen geven, pijnen van
herinnering, die opnieuw gezocht worden en herroepen tot zij niet meer treffen; hij
wekt, met zijn honderd waardelooze wrakjes van speel- en gebruiksgoed, honderd
voorstellingen die in de ruime volte van het zachtbemijmerde leven bewegen en
voortrijden tot in den droom: een houtje, een boek, een blaadje met vergeelde letters
of een prentje, zet hem tallooze malen in roerlooze mijmerij neer, het voorwerp in
de geheven hand, de oogen scheef naar het verbeeldings-vergezicht, terwijl hij gehurkt
zit bij het donkerblonde licht van het dakraampje. Maar nu.... was het maar zoo! was
het maar zoete weemoed nog, al kon die ook schrijnen. Vandaag is alles rauwe pijn,
wanhoop; dit is het ongezochte, zonder verzachting; dit is enkel lijden.
Hij ziet niets van de vormen die den zolder vullen; hij gooit zich languit over een
kist, radeloos, en hij kreunt zacht en lang om Ezra dien hij niet bewaren kan. Al wat
Ezra gezegd of gedaan heeft, wordt nu zoo anders voor hem; zijn spel wordt verlegen,
al zijn woorden schijnen vragen te zijn geweest; en hij herinnert zich met wrangheid
het wreede spelletje dat men nog onlangs met zijn smartelijk-blijkenden levensdrang
speelde, toen men hem, den altijd hongerige, een lekkerbelegde boterham in den
donkeren avond van het gevreesde binnenplaatsje liet weghalen: hij wierp zich de
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deur uit op het plaatsje en kwam snel met de buit weer binnen; zenuwachtig had Eli
met hem en de anderen om die terugkomst meegelachen....
Troosteloos van pijn ligt Eli zoo, met het beeld van den als een machine hijgenden
broer voor zijn starende oogen, en hij zoekt naar iets dat deze onpeilbare wreedheid
moet begaan. Iets moet er zijn dat schuldig is, hij kent het niet. Maar de vage gedachte
leeft in hem op, dat dit onrecht is, dat dit misdaad is. En zijn oogen verwijden, zijn
hoofd schijnt uit te zetten van dit hevig gevoel van protest.
Hij weet dat hij het nooit zal vergeten, dit ééne weet hij: dat hij, hoe dat weet hij
niet, deze vreeselijke pijn moet wreken, of hij heeft geen recht te blijven staan, terwijl
Ezra hijgend wegzinkt. Overmeesterd van droefenis en meelij, maar niet heel en al
machteloos, voelt hij zich. Een kracht, vaag aangesloten op andere krachten, drijft
van hem uit hier, een huilende opschreeuwende kracht, van liefde-verzet, van deze
stille, mis-prezen plaats uit, door den zolder heen, naar buiten in de wereld, waar
ergens de vreeselijke schuld moet zijn.
Uit de opgejaagde smart van het kind maakt zich het verzet los, vaag van vorm,
stil-loerend machtig van geest. Hij duikt in zijn smart, en wil een woedende straffende
greep, naar de Schuld. Hij weet dat hij het Leven wil beschermen.
Ergens, overal, in de schuldige wereld, worden valsche zekerheden tot trillen gebracht.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Stijn Streuvels, De Teleurgang van den Waterhoek, Amsterdam, L.J.
Veen, zonder jaartal.
Stijn Streuvels heeft een paar jaar geleden - ik geloof dat het toch zoo uiterst
belangrijke feit aan het groote publiek absoluut voorbijgegaan is - weer eens een
meesterstuk van den eersten rang geschreven, t.w.: H e t L e v e n e n d e D o o d
i n d e n A s t , het derde verhaal in den bundel We r k m e n s c h e n . Als een schilderij
van Rembrandt, zoo groot en diep van visie, ja in hetzelfde mysterieuse licht, is dat
verhaal mij bijgebleven. Bijna alle litteraire meesterwerken zijn evenzeer realistisch
als fantastisch - romantisch of symboliek, hoe men het noemen wil! Zoo ook dit. Het
verhief zich onmiddellijk boven het critisch reiken van zijn tijd, werd dan ook bijna
niet besproken en (althans zoo schijnt het!) alleen door enkele litteratoren opgemerkt
en bewonderd. Op den duur zal het zonder twijfel als een der gloriën van zijn schepper
worden beschouwd.
Geheel anders deze Te l e u r g a n g v a n d e n Wa t e r h o e k , een roman van
bijna 300 dichtbedrukte bladzijden. Dit boek wordt druk gelezen en besproken - zij
het veelal oncritisch en oppervlakkig. En zoo zal Streuvels het zich ook wel
voorgesteld hebben. Heeft hij ditmaal niet een echt volksboek willen schrijven? Het
zou mij niet verwonderen. Een volksboek, in den besten zin, voor ieder begrijpelijk
en ieder aansprekend, is het ongetwijfeld geworden. Reëel en romantisch, ook dit,
maar in lagere sfeer dan H e t L e v e n e n d e D o o d i n d e n A s t , is het juist
een boek om door het groote publiek (het lezende groote publiek dan wel te verstaan!)
als het eigenlijke hoofdwerk van zijn grooten schrijver te worden aangezien en
genoten. Welnu, de tijd, die schift en scheidt, zal ook hier wel een zuiver oordeel
brengen.
Dit is het verhaal: De Waterhoek - een hoek van Vlaanderen aan de Schelde - met
zijn bewoners van stoere poldergasten, landarbeiders, schippers - vrijbuiters allen i
- gaat ‘te leur’ door den bouw van een brug over de breede rivier. Broeke, de oude
deken van het dorp, die dit ziet aankomen, is dan ook fel tegen dien bouw. Maar zijn
schoonzoon Sieper, en andere vooruitwillers, melden zich voor het werk aan, dat
natuurlijk ook tot stand komt, zij het dan na veel geploeter en hard labeur. Intusschen
is er ook een kwade en noodlottige geest op het dorp, in den vorm van Mira,
beeldschoone, maar rechtaf duivelsche meid (buitenechtelijk kind van een Broeke's
dochter). Na al aan tal van mannen genot en ellende gebracht te hebben, beproeft zij
haar kunsten op den ‘jongenheer’ Maurice, den doorbraven en onnoozelen ingenieur
van de brugwerken, slaagt ook onmid-
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dellijk en volkomen. Een romantisch schrijver van vijftig jaar geleden nu - dit is wel
een opmerkenswaardig verschil! - zou de zaak zeker zóó geleid hebben, dat het
brugwerk verongelukte tengevolge van den verboden omgang dezer twee zoo in
ieder opzicht ongelijken. Niet alzoo de twintigste-eeuwer Streuvels! Zijn diep-reëele
blik heeft hem voor zulke excessen bewaard. De vervloekte brug en de vervloekte
liefde hebben niet zóóveel met elkaar te maken als men aanvankelijk geneigd is te
vermoeden, Maurice, ondanks allen goeden raad, trouwt zijn demonische geliefde
en de ‘prachtige ingenieursprestatie’ wordt feestelijk ingewijd. Alleen de oude Broeke
blijft op verderf broeien....
Is er dus groot verschil op te merken met wat men thans een
ouderwetsch-romantischen roman pleegt te noemen, overeenkomst is er zeer zeker
ook. De karakters en situaties zijn meerendeels... hoogstens mogelijk, niet zeer
aannemelijk. Alle deze menschen zijn wat men vroeger heette (en dan met groote
lof vermeldde!) u i t é é n s t u k . Zij laten allen voortdurend hun zelfden kant zien.
Dat hierbij van voorliefde, voor den een of voor den ander, bij den schrijver absoluut
niets blijkt, is zeer zeker iets dat dezen schrijver tot lof strekt.
En verder zijn er: Streuvels' prachtige taal, die nog altijd veroveringen maakt, en
zijn rijk beschrijvers- en vertellerstalent. De eerste hoofdstukken, die bijna uitsluitend
over het leven op den Waterhoek handelen, lijken mij litterair gesproken, het verreweg
mooiste gedeelte van dit kolossale boek; de oude Streuvels, de liefdevolle kenner
van zijn volk en zijn land, is er bijna voortdurend aan het woord. Maar het wil mij
voorkomen, dat, in het latere, zijn groote gaven eenigszins gewild in zekere richting
geleid, eenigszins geforceerd zijn. Het schilderen van een noodlottig-hartstochtelijke
liefde is niet zoozeer zijn zaak, en dus deed hij het in te felle kleuren. Zelfs een groot
schrijver als Streuvels vindt niet altijd en overal zijn ‘naturel’.
Nog is er iets dat mijn vermoeden versterkt: de schrijver heeft een volksboek willen
geven. En, vreemd genoeg, dat ‘iets’ is juist in den stijl en de taal te zoeken. Streuvels
heeft in zijn ‘Teleurgang’ - bewust of onbewust - boven alles duidelijk willen zijn,
voor een ieder begrijpelijk. Waarom anders de vele herhalingen, de breedsprakige
explicaties, - zelfs in één en denzelfden volzin vindt men vaak twee, driemaal
hetzelfde gegezegd, in telkens andere bewoordingen. Het is voor het eerst, in een
boek van Streuvels, dat ik hierdoor werd getroffen. Ik geloof ook, dat het iets nieuws
is voor hem - iets nieuws dat dan volgens mij niet met blijdschap begroet mag worden.
Streuvels bewonderen doe ik altijd; ik deed het ook bij het lezen van dit laatste
boekvanhem. Maar hij heeft er vroeger geschreven die mij liever zijn. En hij zal er
stellig wéér schrijven, want dat zijn krachten nog volkomen intact zijn, blijkt ook uit
dezen Teleurgang ten allerstelligste.
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

205

J.M. IJssel de Schepper - Becker, Het Dwaze Hart, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Het dwaze hart.... de titel is suggestief en wekt onze verlangens.. want wat zal de
knappe schrijfster van M a r t j e V r o o m ons gaan vertellen van die groote, stuwende
kracht in ons leven: ons zoo sterke, zoo zwakke hart? Dwaas - ja, dat is een kenschets
die ons voldoet, ons bekoort en wij vangen gretig aan te lezen. Het stelt aanvankelijk
teleur. Het is wat mat, de stijl en de opzet zijn bijna banaal - het begint zooals
duizenden romans beginnen - en eerst langzaam stijgt het verhaal, krijgt het gloed
en kleur, gaat het dwaze hart er voelbaar in kloppen.
Mevrouw IJssel - de Schepper heeft indertijd met haar meisjesfiguurtje Martje
Vroom een wezentje geschapen, dat in onze verbeelding leeft en ademt - wij kennen
haar gedachtenwereldje, haar omgeving met moe en de zussen - haar avontuurlijke,
verheimelijkte liefdesverbonden. Kleurrijk is het, pittig en raak; een klein leventje
zagen we met een groot, donker gevoel voor een rijken, voorname vriend - een groot
leed dat toch verebt in het dagelijksche, nuchtere leven. Meedoogen sprak uit het
verhaal, teerheid en humor, maar vooral een echt-hollandsche zin voor de
werkelijkheid - de neiging de dingen te zien, zooals ze zijn, zonder vermooienden
schijn en ze toch lief te hebben omdat ze deel uitmaken van het groote, vreemde
leven. Deze karaktertrekken behooren tot de beste eigenschappen van ons volk, wij
zijn geen volk dat de ‘verbeelding’ virtuoos hanteert en als wij groote levensproblemen
aanvatten worden wij licht zwaarwichtig. Neen, alleen de diep doorvoelde, de
doorschouwde werkelijkheid kan ons redden, maar wil onze kunst de kracht hebben
ons volk te grijpen, te sterken, te verheffen, dan moeten onze kunstenaars de kleine
werkelijkheid zien tegen den achtergrond van het tijdelooze, het machtige en
matelooze leven waarnaar onze gedachten wegdroomen, wanneer wij den sterrenhemel
aanschouwen, wanneer wij staan voor het geheim van dood en leven en het
bemijmeren. Hoe gering, hoe onopzettelijk ook - het getrouwe werkelijkheidsbeeld
moet een weerglans ontvangen van het machtige leven dat het draagt - anders is het
klein en betrekkelijk waardeloos.
Mevrouw IJssel de Schepper behoort tot die schrijfsters, wier aantal betrekkelijk
gering is - die een sterke liefde voor de werkelijkheid bezitten; zij heeft een manlijke
koelboedigheid, en een soms vrouwelijke teerheid. Maar, zoo denken wij, de
karakteristiek leek in haar vroegere boeken scherper, doordringender; in dit nieuwe
verhaal zijn gedeelten die deze scherpte missen. Zij is ook minder humoristisch,
eerder milder, dikwijls filosofischer, soms ook matter. Zoo is het leven, zoo is onze
evolutie dikwijls, denken wij. Wij verliezen en winnen wat. Wij groeien wel, maar
onze bloesems vallen. Toch, gelukkig, er blijkt veel over in dezen roman van het
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dwaze hart dat wij onverdeeld bewonderen. Het is eigenlijk een doodgewone, veel
voorkomende geschiedenis, maar op sommige plaatsen heeft de schrijfster haar
personen zoo bezield, dat wij gespannen toezien en luisteren.
Een dokter, psychiater, is niet gelukkig in zijn huwelijk, zijn eenige en groote
vreugde is zijn zoontje. Hoewel hij andere liefde niet zoekt, komt die toch, en vervult
zijn leven. Maar de gedachte aan een scheiding komt niet in hem op, hij zou zijn
kind niet kunnen missen. Tot ten slotte de geliefde vrouw de verhouding verbreekt.
Zij kan dat heimelijke, tweeslachtige leven niet langer dragen. In zijn wanhoop om
gemis verbreekt hij zijn huwelijk, laat zijn vrouw het kind en trouwt de geliefde. Nu
komt echter met groote duidelijkheid uit hoezeer hij verweven is met het verleden.
Want hij, die tot nog toe voor zijn zoontje bijna vader en moeder tegelijk was, kan
noch wil zich ontveinzen dat hij bezig is dat jonge leven te vernietigen. Hij heeft zijn
kind prijs gegeven aan vereenzaming en tweestrijd en de zorg, de angst hierom
verhinderen hem gelukkig te zijn.
De vrouw voelt het en haar trots lijdt. Zij had stralende vreugde, helder geluk
verwacht en zij ziet zorg, verdeeldheid en gespannenheid. Wat de vader niet voorzien
had, is, dat hij in de ontmoetingen met zijn zoontje zelden meer de vanzelfsprekende
vertrouwelijkheid bereikt die hun samenzijn vroeger altijd kenmerkte. Reeds in de
periode vóór de scheiding heeft het kind zijn vader's volle, echte aandacht voelen
verglijden en de onnatuurlijkheid der gescheiden levens verhoogt de vervreemding.
Tot ten slotte een verandering ten goede komt. Een ongetrouwde oom van het kind,
de broer der moeder, komt bij de gescheiden vrouw in huis wonen en vervult de
ledige plaats. Dan ademt de man op. Maar intusschen is in zijn huwelijk reeds iets
vervlogen, voor altijd, een kans op ongerept stralend geluk. Er is een kind geboren
en hij heeft het niet met die vreugde en warmte begroet, welke de moeder verwachtte.
Zij trekt zich terug en leeft voor en met het kind. En als de man, van zorg genezen,
naar haar blikt en weer tot de liefde (die niet gestorven was) wil keeren, ziet hij een
vrouw die uit den strijd redde wat te redden viel: het kind, en die het verdedigt als
een leeuwin. Haar liefde voor den man is er nog, rustig en stil, maar zij duldt hem
nauwelijks als den vader van het kind. En hij, dit ziende, aanvaardt. Het leven heeft
hem gewond en deemoedig gemaakt. ‘Het was niet meer dan billijk, dat ook hij zijn
veer moest laten - ten slotte kwam geen mensch geheel ongeschonden uit den strijd.
Hij ontzegde zich het recht om veeleischend te zijn. Er was genoeg om blijmoedig
over te wezen.’
Hij zuchtte. In die zucht vlood zijn jeugd heen.
‘Vergelijk’ zei hij zich zelf, ‘en wees tevreden. Men vrage niet te veel.’
J.d.W.
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Israel Querido, Simson, Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1927.
Nadat Querido in zijn eerste werken zijn tribuut aan het toen en vogue zijnde
naturalisme had betaald, heeft zich het episch vermogen van zijn talent gestadig
ontwikkeld, in ‘realistische’ (de Jordaan-serie) zoowel als in ‘romantische’ (de Oude
Waereld-reeks) richting. Men heeft veel, ook in verband met Q's oeuvre, met ‘epiek’
en ‘episch’ gesold zonder echter, naar het mij voorkomt, steeds zich er voldoende
duidelijk rekenschap van te geven wat men eigenlijk met het gebruik van dit
woordental naar voren wilde brengen. Het voortdurend en hatelijk wanbegrip, dat
het werk van dezen schrijver heeft gewekt, moet zeker voor een niet gering deel
worden toegeschreven aan het feit, dat hij, schrijvend tegen den golfslag van den tijd
in, niet is beoordeeld naar zijn werkelijke prestaties, maar naar hetgeen men (de
groote grauwe namelooze ‘men’) van hem verwachtte, gegeven de litteraire stand
van het oogenblik. Wie een ‘psychologischen’ roman - zonder overigens iets kwaads
van dit genre te willen zeggen! - zich in zijn binnenste als eenig ‘ware’ heeft
toebedacht, moet over diens tegenvoeter, den epischen, wel slecht te spreken zijn.
Toch, anders dan een voor-oordeel, d.i. een oordeel, dat aan zichzelf nog niet toe is,
kan dergelijke ‘kritiek’ niet worden genoemd.
De eenzijdig-psychologische oriënteering van ons geestesleven maakt het velen
moeilijk door te dringen tot het wezen der epiek, de verbeelding van het
elementair-menschelijke, gelijk het Antoon van Duinkerken heeft genoemd. In de
epiek - vgl. Odyssee, Ilias, Nibelungen, Chanson de Roland - speelt niet het
individueele zielsconflict een hoofdrol, doch het algemeen-menschelijke, in een
helden-gestalte geconcretiseerd, wordt ons als het ware in een panorama voor oogen
gevoerd, en.... dit algemeenmenschelijke in zijn elementairen, men zou bijna zeggen
in zijn adamitischen, vorm. Zoo Simson hier de held, de incarnatie van de primitieve
Joodsche volksziel. Geen psychologisch drama, geen ‘hineininterpretierung’ van
modern levensgevoel, behoeft ge, te verwachten in dit magistrale boek. Een parafraze
van den bekenden bijbeltext zult ge er tevergeefs in zoeken. Lees, eer ge Querido's
werk begint, Richteren 14 en 15, om, nadat ge de laatste bladzij van het boek aan u
voorbij hebt laten gaan, te kunnen bevatten hoe machtig en hoe zuiver Q's verbeelding
hier gewerkt heeft.
Een herschepping der Simson-legende, van haar wezenlijk deel althans, is ten
volle dit boek geworden; maar wij hebben met deze karakterizeering slechts den
formeelen kant van het gepraesteerde gewaardeerd, en daarmede zeker te weinig
gezegd. Want meer is verborgen onder de ruige pracht dezer verbeelding dan de
aloude gang van het uiterlijk gebeuren, ook de kern van het verhaalde sprong over
in het herschapene, levend, stralend, in de gansche heerlijkheid van zijn kracht. Het
oer-beeld van de Joodsche psyche is in dit boek, onaangetast door den tijd, ongebroken
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door intellectueele overwegingen, bewaard. Misschien moet ge als niet- Jood eerst
bij Martin Buber ter schoole gaan om iets van de Joodsche ziel te begrijpen, maar
dan ook kan de grootsche, n a t u u r l i j k e schoonheid van Q's werk u niet langer
ontgaan. En in het geheel van dit werk is ‘Simson’ zeker niet het minst geslaagde.
R.H.

Johan Theunisz, Cyclus, Assen, Van Gorkum & Comp., 1927.
Wat Johan Theunisz, die wij hebben leeren kennen als een der begaafdste jongeren,
zich thans in het hoofd heeft gehaald, is ons ten eenenmale duister. Slechter verzen,
van wie dan ook, kwamen ons zelden onder de oogen. Heeft de dichter de inferioriteit
van dit bundeltje instinctmatig gevoeld en het daarom slechts in een beperkte oplaag
voor een bibliophielen kring doen drukken? Laten wij hopen, dat hij, nu het kant en
klaar voor hem ligt, tot bezinning komt en glashelder inziet de volslagen
waardeloosheid van dit zijn jongste geesteskind Het is in een woord afschuwelijk,
dat een dergelijk zelfbedrog mogelijk is, dat allerlei bijkomstige factoren het
dichterlijk kunnen zoo vermogen te verkrachten!
En dan.... deze bibliophilie, Dilettantisme, dat hoogtij viert, smakeloosheid, die
bemanteld wordt door excentriciteit. Alle klappertjes van Cornelis Veth over dit
onderwerp zijn niet kwaadaardig genoeg om de zotheid van deze Eikel-drukkerij aan
den kaak te stellen! Want men mag tegenover deze uitwassen van ons letterkundig
leven niet toegeeflijk zijn; men mag het niet dulden, dat talent ten koste van een gril
wordt vermorst. Zoo rijk waarlijk is het beloftevolle in onze jongste dichtkunst niet
gezaaid, dat men zich dergelijke verspillingen zonder schade zou kunnen veroorloven.
Ons vertrouwen in Theunisz' dichterschap is door deze ‘vergissing’ ernstig
geschokt. En grooter wordt onze, reeds eerder hier uitgesproken vrees, dat zijn
virtuositeit hem ten slotte de baas zal worden en hem meesleuren zal in den roes
zijner schitterende, doch vooze triumphen, waaruit hij, als al te velen vóór hem,
eindelijk ontnuchterd en in zijn talent onherstelbaar geschonden, zal moeten ontwaken.
R.H.

Ellen Forest, Het Wereldsche Leven van Tobie. Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon. Geen Jaartal.
Wat aan dit vrouwelijk boek ontbreekt is een reine, gezonde kern. Alle weeheid en
sentimentaliteit ware voor dit bezit te vergeven. Neen, dit wereldsche leven, dat
heendrijft op den drift van den tijd, dat in zijn imitatio Christi nimmer buiten
zichzelven treedt, vermag ons niet de suggestie te schenken, die de schrijfster ermede
heeft beoogd.
R.H.
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H.J. Haverman, 1857-1928.
Den 11en Augustus is in den ouderdom van even zeventig jaar de schilder H.J.
Haverman overleden, en met hem is heengegaan niet alleen een portretschilder van
ongewone verdienste, maar ook een zeer scherpzinnig, intellectueel kunstenaar, een
man van fijn vernuft en grooten humor.
Een ontmoeting met Haverman was altijd een genoegen, door de puntige
opmerkingen die hij lanceerde uit den tot spotlach geplooiden mond, met een oolijke
tinteling in de oogen.
Hij was schilder, pur-sang-schilder, maar daarnaast tevens de psycholoog, die met
angstverwekkende zekerheid het karakter zijner medemenschen wist te doorgronden.
Scherp en raak kon Haverman de eigenaardigheden, de kleine ijdelheden van dezen
of genen imiteeren, bespotten of teekenen. Zijn portretten, en hij teekende er velen,
gaven meer dan het picturale uiterlijk zijner sujetten en toch voelde hij voor het
schilderachtig-schoon, en dreef die zelfde lust naar kleur hem indertijd naar Spanje
en Marokko.
In Haverman, misschien sterker nog dan in Jan Veth, zijn de intellectualist en de
volbloed schilder tot een compleet mensch geworden. Wellicht dat zijn opleiding
daartoe heeft bijgedragen, want evenals Veth is hij een goed leerling en vereerder
van Allebé geweest, die meer dan eenig ander, en zeker onopzettelijk, toch zijn
stempel op zijn leerlingen drukte. Na zijn Amsterdamschen tijd studeerde hij, dank
zij een koninklijke subsidie, in Antwerpen onder Verlat, en later in Brussel.
Haverman's kritische geest, die zich openbaarde in menig geestig geschrift, leidde
hem ook bij de beschouwing van eigen werk, en menigmaal teekende of schilderde
hij een portretstudie van verschillende kanten omdat het typeerende van zijn
slachtoffer hem niet voldoende bevredigde.
Zijn medewerking aan het tijdschrift ‘Woord en Beeld,’ waarvoor hij maandelijks
een bekenden tijdgenoot moest teekenen, was voor hem een opgave in
menschenkennis, omdat hij naast de gelijkenis steeds zocht naar het meest
karakteriseerende in zijn sujetten. En den fijnen opmerker ontging geen enkele
eigenaardigheid, geen typeerend trekje, dat hij niet met vaste hand noteerde; want
Haverman was een zeker en habiel teekenaar, die naast de kleur waarde hechtte aan
den lijn, aan vorm en contour. Dit toonde hij vooral in zijn litho's, die daarenboven
Haverman nog van een andere zijde doen kennen, en niet alleen den scherpzinnigen
spotter doen zien maar ook een teer en zeer gevoelig mensch. Het zijn vooral de zoo
liefdevolle ‘moeders met kinderen’ die een kant van Haverman's karakter doen zien,
waarin de mensch en de kunstenaar door het hoogste: de moederliefde, ontroerd
werden. Juist hierdoor leeren wij Haverman misschien wel het best kennen, omdat
in deze portretten van moeders met kinderen zijn ontroering boven zijn zucht tot
doorgronden uitrees.
R.W.P. Jr.
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Vier nieuwe ramen van Roland Holst.
I.
Eenige algemeene opmerkingen.
Er is geen kunst, die zoo onmiddellijk verband houdt met het l e v e n van het licht,
als de kunst der gekleurde vensters.
De tallooze scherven, te vatten in lood, zijn niet gelijk de kleuren van het palet
van den schilder, waarmee hij zijn beeld tot uitvoering brengt; een beeld formeeren
is deel, niet het geheel van der scherven taak. Ze transformeeren het licht, voeren
het van natuurlijk plan, waar heerscht de orde der seizoenen, het stijgen en dalen der
uren, met de daaraan verbonden stemmingen der menschen, ze voeren het van dit
vlak en deze ruimte naar een tweede, daarboven gelegen orde. Daar wordt het licht
gegrepen door het werktuig van menschelijken geest. Zijn wisselende straling, zijn
tijdelijke stemmingsmacht wordt omgezet in nieuwe vormen kleurwaarden. Komende
uit de gebroken natuurlijke licht-eenheid, worden deze kleurwaarden tot nieuwe,
tweede eenheid gevoerd.
Het prilste licht moge de kleuren uit nacht-zwart ternauwernood doen opgloeien,
het volle zonne-uur moge deze tot rijpste straling aanvuren, door alle overgangen
heen, van geboorte tot sterven, blijft hun geestelijke dracht durende dezelfde. De
schoonheid der beste kathedraalvensters uit de 12de en 13de eeuw bevat zoowel een
mystiek der zinnen (subliem getransponeerd licht) als een mystiek van religieuze
ritueele gevoelens (Oostersch-Byzantijnsche droomgloed in het gekerstende
West-Europa). De vensterkunst, regelrecht tot het oog gaande, verbindt op zeldzame
wijze, zooals geen andere kleur-kunst, de aandoeningen van het oog met onze diepere
onzichtbare ontroeringen, buiten alle realisme om.
In een tijd van met realisme doortrokken schilderkunst, wordt ieder verband met
deze vensterkunst verbroken. Alle visueele oefeningen en vorderingen van de
schilderkunst, hare perspectivische en coloristische winsten, hare ontdekkingen van
allersubtielste tonalistische waarden, al de dichterlijkheid die zij uit de natuurlijke
werkelijkheid wist op te roepen, heeft nimmer een vensterkunst van beteekenis
kunnen voeden, veeleer van de oorsprongen afgevoerd. Zoo heeft de schilderkunst
der 19e eeuw, die zich toch als nimmer te voren met lichtproblemen heeft bezig
gehouden, haar visueel-impressionistisch karakter nooit dienstbaar kunnen maken
voor het scheppen van een vensterkunst. Projecties van visueele kleurbeelden op het
glas hebben steeds het onmiddellijk verband met het licht gemist. Want de
glasscherven en de loodvattingen zijn h e t l i c h a a m , n i m m e r h e t g e w a a d ,
waarin het licht zijn intrek neemt en leeft, leven gevormd door scheppende
geestkracht. Deze vreemdheid aan alle realistische richtingen en de welluidende
klaarte van haar middelen, doet de vensterkunst dikwijls dichter bij muziek, dan bij
visueele schilderkunst
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komen. Even onmiddellijk als de muziek tot het oor, om van daaruit de samengestelder
gevoelsbewegingen te verwekken, het levensbesef te ontvoeren aan dagelijkschheid
en te verdiepen in geestelijker ravijnen, even onmiddellijk komt binnen de architectuur
het glasgetoover tot het oog. Evenals de muziek heeft deze kunst een vermogen tot
zinnelijke profusie, welke met geen coloristisch-schilderij is te vergelijken. Maar
omdat ze de aardsche rijkdommen niet imiteert, noch wil overtreffen, omdat haar
luister in ander vlak en ruimte (de architectonische) leeft dan de natuurlijke, is haar
g e e s t e l i j k e g e d r a g e n h e i d een eerste eisch, zoo haar toover niet zinken wil
van zinnelijke zwaarte in onze verwarde wereld der stuurlooze genotzieke
hartstochtelijkheid.
Nimmer mag zij, bij alle kleur-profusie, haar middelpunt-zoekende kracht verliezen,
nimmer tegenover het zwervend-middelpuntvliedende, de centrale kernkracht
verzwakken. Omdat zij anders ten opzichte van de architectonische orde een
hierarchische zonde zou bedrijven.

II.
De vier ramen.
Het is moeilijk te ontkennen, dat de laatste jaren de pogingen op het terrein der
vensterkunst zijn toegenomen, hoezeer de onrust en verwarring van gevoelens en
gedachten nu ook weinig geëigend daartoe lijken. Hoe het onderdeel der schilderkunst
in het geheel der kunsten zich ook moge ontwikkelen, de aanwezigheid in het geheele
leven van zich ontvouwende, niet-naturalistische, niet-impressionistische krachten
(om voorloopig met deze negatieve bepaling te volstaan) is bezwaarlijk voorbij te
zien. Deze ontwikkeling lijkt alleen strijdig met den tegenwoordigen tijd, voorzooverre
men vatbaar is voor het quantitatief grooter aandeel daarin, in woord, muziek, kleur
en gebaar van de luidruchtige schare, die onder narcose van het oogenblik en het
oppervlak des levens verkeert.
De rustige, onversaagde kracht waarmee in ons land Prof. Roland Holst voortgaat
de vensterkunst naar haar oorsprong terug en van daaruit verder te voeren, is in haar
uitwerking van zoo'n onstuitbare blijmoedigheid van den geest, dat het wel zeldzaam
verschijnsel daarvan niet langer, zooals in de vorige eeuw zeker het geval zou zijn
geweest, solitair en tragisch geïsoleerd van indruk is.
Dat hier van geen historisch formalisme sprake is en de nieuwe mogelijkheden
vele zijn, blijkt reeds uit het werk van dezen eenen kunstenaar. Men behoeft slechts
in de aula van het Amsterdamsche Lyceum aan het Valeriusplein de drie ramen te
zien, die hij een zevental jaren geleden heeft gemaakt en deze te vergelijken met de
vier ramen, die in den voorzomer van dit jaar het zevental voltooiden, om onder den
indruk te komen van het evolueerend karakter der vensterkunst, naar den geest aan
het
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prachtig ambacht der 12de eeuwsche kathedraal-ramen verwant, naar den vorm niet
archaïseerend, binnen andere maatschappelijke verhoudingen en buiten het oude
kerkelijk verband organischen, nieuwen bloei brengende.
Bij de vier nieuwe ramen is de oorspronkelijke verdeeling in zes gelijkwaardige
rechthoeken veranderd door het plaatsen van een der rechthoeken in het midden,
waardoor het voordeel werd verkregen van een kern in de vrij zware traceering.
Bij alle vier de vensters is in dit middenvak ontworpen een geestelijk oertype: d e
o n t d e k k e r, d e h e l d , d e z a a i e r e n d e p r o f e e t .
Geen realistische, feitelijke beeltenissen, maar idee-figuren, die gelijk de figuratie
in alle monumentale kunsten niet op zinnelijke tegenwoordigheid van de ideedragers,
maar op hun evoceerende macht berekend zijn.
De blauwe jonge zaaier (die geen oogst verzekeren, maar wel bevorderen kan);
de purperen gebaarde ontdekker, op den bruingouden grond (die een moedig, geloovig
breker van tegenstanden, een wegbereider is); de donkere held Christophorus, die
het lichtend kind van de toekomst redt en draagt naar den oever van het beloofde
land, dapper en zeker van zijne zending; de profeet, die de oogluiken sluit van zijn
huis, ‘opdat het licht worde van binnen’, de oudste van de drie, maar alle vier te
zamen één in het zienerschap, in het geloof in het werk. Geen strijd ontwijkend,
vertrouwend in het leven, vragen zij niet naar winsten, vreezen zij ook de verliezen
niet. De vervulling is in de werkzaamheid besloten.
Dit zij de literaire aanduiding van vier oermotieven in de menschelijke geestelijke
gesteldheid, welke ons niets leeren van het uiterlijk aspect van dit leven, noch van
tegenwoordige modes en bezigheden, doch die een didactische verbeelding zijn van
hetgeen in de besten dringt en leeft.
Meer naar den vorm beschreven is de creatieve verwezenlijking van de beelden
evenredig te achten aan hun ideëel draagvermogen. En hier raken wij den afstand
tusschen de vensters van zeven jaren terug en die nu gereed gekomen zijn. Want als
idee-verbeeldingen zijn die vroegere vensters niet minder. Doch in de jongste, de
rijpste en door vroegere ervaringen gerijpte, is het verband tusschen de materieele
middelen en de scheppende ideekracht niet nauwer te denken. Er is geen sprake meer
van een in glas kundig vertaald beeld, geen zweem van een gewaad voor het licht
insteê van een intrek. Thans is een lichaam voor het licht-leven geschapen,
onmiddellijk uit de materie opgerezen, uit de materie van scherven en lood gedacht
en samengesteld.
Het schema der conceptie is volkomen o r g a n i s c h gezien, in contrasteerende
maar een éénheid vormende deelen. De figuur-kernen hebben gemeen een vervoerende
onstuimigheid van lijn en kleur-beweging (de gespannen tors van den Christophorus,
de bedrijver van sterke daden,
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is wel de hevigste). Dit woelende, stormende en het vlammend-visionaire (bij den
profeet), is omsloten door een diep flonkerenden rand van geometrisch-abstracte
motieven, die nog den gloed en de vurigheid heeft, maar nu bedwongen, van de
kern-woeling. Hier is verband in vurigheid, maar overgang tevens door de toevoeging
van het sterk-bedwang, dat de kleuruitstorting scandeert.
Ten slotte gaat dit geheel van kern en rand over in eene verijlde, kleurarmere,
lichtrijke, buitenste uitstraling, ook abstract-geometrisch opgebouwd, doch nu geheel
verstild in ijlgetoover van zilverige, lichtgroenige, licht-blauwe, verbleekt gouden
en vele andere verkleuringen van samengestelde grijzen. Zoo zijn de beelden niet
‘in lijst gevat’, maar is een organisch geheel ontstaan, het zwaarder midden, het hart,
voedend de almeer zich verstrakkende en lichter wordende buitenste deelen.
De vensterreeks van Roland Holst, die in het Domvenster te Utrecht tot een strakke
fuga in glas was gekomen, waarvan wij geen gelijkwaardig voorbeeld kennen in ons
land, is met deze vier nieuwe vensters een monumentaal bezit rijker geworden, dat
overigens wel minder geschrijf en gewrijf zal veroorzaken dan het tegenwoordige
in uitbreiding uitgeputte tentoonstellingswezen onzer schilderkunst als regel
veroorzaakt. Wij zijn overtuigd, dat deze vensterkunst aan werkzame daadkracht in
de geschiedenis der kunst van durender beteekenis zal blijken dan veel opzienbarender
belijdenissen van al te tijdelijke hartstochten, hoezeer de luidruchtige openbaarheid,
welke het deel is der laatste, tegenover de meer verborgen erkenningen der eerste,
het tegendeel wil doen gelooven.
A.M. HAMMACHER,

Piet van Wijngaerdt in de kunstzaal van Lier te Amsterdam.
Piet van Wijngaerdt is een sterk kunstenaar. Een sterke, gecentreerde geest, die zich
niet door de dramatiek, die hij aan den anderen kant toch juist mint en zoekt, laat
overrompelen en meesleuren, maar die in de diepten doordringt, - zéker, vast, - om
er zijn middelpunt te vestigen, van waaruit hij dan, al beeldend, zich omdraait en
naar buiten keert tot den beschouwer die hij met zijn werk wéér vást, zéker,
wilskrachtig gaat doordringen.... Het werk heeft een qualiteit van onverzettelijke
doordringendheid. Zulk een psychische qualiteit heeft haar gevaren voor den
beschouwer en, vooral ook, voor den aankomenden schilder die zich onder de leiding
van zulk een meester stelt.... Het kan een, niet al te sterken geest, die met zulk een
qualiteit van dichtbij te maken krijgt, vast-boren aan den meester zóó, dat er geen
ruimte meer blijft voor vrij, ‘scheppend’ aanschouwen of voor den ‘eigen’ arbeid.
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Ik heb hiermede eigenlijk al het ‘leelijke’ (!) gezegd wat ik over Piet van Wijngaerdt
op mijn critisch hart heb. Ik kan mij verder bepalen tot prijzen en een poging tot
karakteriseeren. Ik moet daarbij eerst opmerken, dat, waar ik in het bovenstaande
van de ‘dramatiek’ sprak, allereerst, zoo niet uitsluitend, bedoeld werd de dramatiek
in de kleur; en op de tweede plaats de dramatiek in de ruimte-compositie. Voor de
dramatiek in den mensch ontbreekt dezen schilder het orgaan. En zeker is het geen,
aan omstandigheden te wijten toeval, dat Van Wijngaerdt zich zoo goed als nooit
aan ‘het portret’ gewaagd heeft. Wél kent men van hem meerdere zelfportretten,
maar ook zelfs hierin gaat het bij hem niet in de eerste plaats om een blootleggen en
symboliseeren van het eigen (‘dramatische’) karakter, dan wel om dramatiek van
kleur en ruimte. Merkwaardig is, dat voor zoover deze zelfportretten dan tóch nog
een zekere menschelijke karakteristiek geven (buiten en boven de uiterlijke gelijkenis)
dit ook vrij wel uitsluitend de karakteristiek is van de boven gesignaleerde vastheid,
van het wilskrachtige vermogen tot doordringen....Dit kan men ook zeggen van het
nieuwste zelfportret, hier geëxposeerd, dat, met den uitgewerkten achtergrond van
boerendak en boom (een stukje verdwijnend landelijk Amsterdam, dat den schilder
bij veel van zijn doeken tot motief diende) overigens ook weer een goed voorbeeld
is van Van Wijngaerdt's gecentreerden ruimte-bouw en ‘uitdieping’ der kleur tot in
haar dramatische (tragische) kern. In vroeger werk toen dit proces van ‘uitdiepen’,
- om 't nu zoo maar eens te blijven noemen -, nog halverwege was, kon men, met
Huebner, misschien nog zeggen, dat ‘die Dinge hierdurch auch schon äuszerlich in
den Schein der Schwermut und eines unsicheren Angstgefühls eingehüllt werden.’
Thans, nu dit proces verder is voortgeschreden en, - het blijkt hier op deze
tentoonstelling -, de kleur wel degelijk, hoewel zwaar blijvend, innerlijk doorlicht
wordt, valt er met geen enkelen schijn van recht meer van Schwermut en Angst, wel
daarentegen van tragiek en, misschien, ‘geloof’ te spreken -, dingen die tenslotte
onverbrekelijk samengaan.
't Best valt dit te demonstreeren aan Van Wijngaerdt's bloem-stillevens, die ik,
ook nu weer, tot het beste van zijn werk blijf rekenen. Ziet b.v. het kleine stukje:
‘Violen’ (No. 12): een uiterst simpel gegeven van enkele los-gerangschikte violen
tesamen met enkele toefjes witte bloesem in een vaasje. Wordt hier, met het
fluweel-diepe, donkere paars, - het wit en het sobere grijs -, niet een zeldzaam volledig
kunstwerk gegeven, dat, als zoodanig van worsteling, verovering en, tenslotte, in de
diepten bevochten overwinning getuigt? De bloem bloeit hier zooals zij het ook op
aarde doet: op worstelend uit den donkeren strijd der natuur tot in de zegevierende
stilte van het licht.... Zoo is het bloemenwit bij Van Wijngaerdt geen gemakkelijke
penseel-veeg of klodder, maar wel
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degelijk een, op een aanvankelijken chaos bevochten synthetische reinheid en een
veroverde vreugde.
Van de groote figuur-stukken die hier hangen (een Maaier en een Boerenmeisje)
valt te zeggen, zooals in het bovenstaande reeds aangegeven, dat de figuur inderdaad
figuur blijft, een sterke factor in een sterk geheel, maar dat de mensch als zoodanig
er geen of een kleine rol in speelt. Dit feit mag natuurlijk bij de beoordeeling van de
waarde van het kunstwerk geen rol spelen. Toch hindert 't soms.... Merkwaardig is,
dat een kunstenaar als Van Wijngaerdt wel het stilleven dramatisch te geven weet,
- de figuur echter niet of weinig. (De pop naast het boerenmeisje b.v. wordt
menschelijker gezien dan het meisje zelf!) Moet men den schilder hierom gebrek
aan menschelijkheid verwijten....?
Ik meen van niet, maar ga thans niet verder met mijn overdenkingen. Van
Wijngaerdt's werk geeft veel overdenkings-stof; men kan 't niet alles in een kroniekje
uitwerken. Daarin kan men alleen, tot slot, nog getuigen, dat het, naast of liever
boven dit overdenken uit, ook tevens veel sterke schoonheids-ontroering brengt. Ik
eindig zooals ik begon: Een sterk kunstenaar. Een diepe (Germaansch-diepe als men
wil!) geest.... A.E. v. D.T.

Jan Franken in ‘De Poort’ te 'S Gravenhage.
J a n F r a n k e n Pzn. exposeert in de nieuwe kunstzaak ‘de Poort’, op het
Tournooiveld, werk uit de laatste jaren, teruggaande tot ongeveer 1924. In dien
betrekkelijk korten tijd heeft hij nog al wat geproduceerd aan schilderijen, teekeningen
en vooral ook houtsneden. Hij is echter die jaren niet alleen met zijn handen vlijtig
bezig geweest, hij heeft ook met stagen ijver en volharding vóórtgewerkt. De
zorgvuldige dateering van ieder product is dan ook gemotiveerd, omdat er inderdaad
bij dit overzicht een ontwikkeling te constateeren valt.
Er is het portret van een kind, in rooden stoel, uit 1924, dat, meen ik, voor enkele
jaren met ander werk, in den Haagschen Kunstkring geëxposeerd was. Geschilderd
in een doffen toonaard, nog al mild en coulant van toets, is het een van die dingen,
welke bij terugzien men zich weer herinnert. Een ander portret, blijkbaar van hetzelfde
jongetje is enkele jaren later; helderder van kleur is het, ook gedegener van
schildering, uit een streven naar stoffelijker uitdrukking.
Dan herinner ik me Franken van een tentoonstelling - wat later - in de
‘Zonnebloem’. Buiten het veelvuldig grafisch werk (houtsneden) waren er toen
verschillende voorstellingen uit het plattelandsleven, met figuren als hoofdelement
in de compositie. Bij voorkeur in het tragische opgevat, waren die figuren dan ook
zwaar en donker van kleuraspect - dat echter nog al eens groezelig was uitgevallen!
Van dien (moedwilligen)
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somberen kleuraard is hij, blijkens het laatste werk, wel wat terug gekomen, al is er
nog de zelfde dramatische opvatting van het arbeidersleven, en de neiging (of de
bedachtheid) tot een monumentale opstelling der figuren in het kader. Het
tendentieuze, zoowel ethisch als esthetisch, is in die composities nog al te kennelijk.
Er zijn in het laatste werk echter teekenen van critische zelfherziening, die zich uit
in een streven naar objectieve, plastische uitdrukking. Een proeve van langdurige
inspanning op een reëele tot in de minste bijzonderheden verantwoorde vormbepaling,
zien we vooral in enkele met potlood vér doorgevoerde koppen en figuren. Die
minutieuze uitvoerigheid heeft zeker nog het euvel van een overmatige accentuatie
der details, die de volledigheid in verstarring doet vastloopen. Maar van hieruit kan
het werk toch meer vlot raken en het dan grondiger en als uitbeelding steekhoudender
zijn dan voorheen. Ook de opklaring van de kleur uit die groezelige donkerroode
okers, zal er toe leiden dat de schildering, minder morsig, zuiverder beeldend wordt.
Eenvoudiger van zin en reëeler in de uitdrukking - aan dit richtsnoer zal Franken
zich te houden hebben bij zijn verder streven en 't wil me voorkomen, dat hij dit zelf
is gaan inzien.
Zijn houtsneden vormen een aanzienlijk kwantum in zijn werk. Als zoovelen die
tegenwoordig aan 't houtsnijden zijn geslagen, heeft Franken ook bepaalde technische
kneepen zich eigen gemaakt, die leiden tot een wat goedkoop verkregen resultaat.
Bij de koppen of gelaatstypen vooral, kan slechts de werk-methode van dezen
kunstvorm in enkel zwart en wit nagegaan worden, maar waar het op aankomt: de
teekening zelf, die is dan wezenloos, als een schablone-figuur.
Er zijn echter onder zijn grafisch werk tal van exemplaren, die niet alleen als
proeven van eerlijke houtsnijkunst, maar ook om den geestelijken inhoud wat
aandachtige beschouwing ten zeerste waard zijn. In de landelijke tafereelen vooral,
met wijde hoogoploopende akkers, waartusschen verre wegen, bereikt hij het dikwijls
om bij de gecompliceerde terreingesteldheid de onderscheidene plans tot vaste eenheid
te brengen en het geheel, als uitdrukking in enkel zwart en wit, tot rustige klaarheid.
Vele van die tafereelen-met-bedrijf wekken de illusie van ruimtelijkheid. De
bladervolte van een boom is soms op gelukkige wijze in decoratieven zin
weergegeven. De gekleurde prenten zijn maar zelden geslaagd - ze zijn te veel....
gekleurd, dat is: er werd hier en daar een kleurtje aangebracht, waar het zoo viel. De
kleur heeft er geen zinvolle beteekenis, ze strekt er niet tot vervollediging.
Samenvattend: het werk van Franken is zeker wel van die kwaliteit, dat het den
ernstigen verzamelaars van grafische kunst tot aanwerving aanbevolen mag worden,
temeer waar het voor een ieder bevattelijk is.
W.S.
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J.B. JONGKIND.
IJS OP DE KRALINGSCHE PLAS. (PEN- EN POTLOODTEEKENING).
(MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

217

Johan Barthold Jongkind en Rotterdam,
door C.A.B. van Herwerden
IL ne suffit pas de profiter du talent d'un artiste; il faut tâcher d'être utile à 1'artiste
lui-même.’ Aandacht verdienende woorden van den Franschen graaf Armand Dorio,
één der bewonderaars van het werk van den schilder Jongkind, toen hij in het voorjaar
van 1860 probeerde dezen te redden van den ondergang, welke hem bedreigde na
een verblijf te Rotterdam van ruim vier jaren - jaren van werken, strijd en ellende.
Was er dan in Rotterdam, was er in Nederland geen, die dit als plicht gevoelde?
Was er niemand die inzag, dat een groot talent gevaar liep ten onder te gaan?
Wie zich kunstliefhebber noemde, had in 1856 van het bizondere in Jongkind's
kunst geen begrip. En den sjofelen, vreemd uitzienden kerel, die daar teekende aan
de Rotterdamsche kaden en rondzwierf langs de buitenwegen met zijn teekenboek
en verfdoos, had men niet opgemerkt of ging men minachtend voorbij.
Maar zelfs indien men hier des schilders kunst had gewaardeerd, had gekocht, zou
men zelfs dan den ongelukkigen mensch de reddende hand hebben toegestoken? En nu dit niet zoo was....
In 1846 was de talentvolle jonge schilder, van wien zijn, destijds beroemde
leermeester Schelfhout groote verwachtingen koesterde, naar Parijs vertrokken met
een jaargeld van den koning en werd hij leerling van Isabey, die niet minder dan
Schelfhout met den jongen Hollander was ingenomen, en hem niet losliet, toen hij
zijn leermeester niet meer was, doch hem meenam des zomers naar Normandië, naar
Honfleur en Hâvre.
Ook de jonge schilders te Parijs erkenden het bizondere dat in hem stak, en vooral
onder de Vlamingen had hij vrienden: Alfred Stevens, Florens Willems en meer nog
Eugène Smits, met wien hij geregeld correspondeerde*), en die - evenals Isabey over dit groote, eenigszins zonderlinge, onevenwichtige kind, dat Jongkind geheel
zijn leven is geweest, de beschermende hand hield.

*) Deze correspondentie ligt voor een deel ten grondslag aan het in 1918 te Parijs verschenen
werk over Jongkind: ‘Jongkind peint par lui-même,’ door Etienne Moreau-Nélaton, waaraan
veel van het hier geschrevene ontleend is.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

218
Waren het zijn nachtelijke omzwervingen voor zijn maanlicht-studies, - was het
ontvluchten aan zijn angst voor eenzaamheid, of zedelijke zwakte, hetgeen Jongkind
dreef naar de nachtkroegen in Mont-Martre? - Isabey waarschuwde hem, Eugène
Smits, die de verzorging behoevende aard van zijn vriend kende, trachtte een vrouw
voor hem te vinden. Ook waakte over hem uit de verte zijn moeder, de eenvoudige
ambtenaarsweduwe, die in 1847 haar jongen met bezorgdheid uit Maassluis had zien
vertrekken, waar zij bij haar oudsten zoon inwoonde, tot zij, na diens dood, 1854,
zich te Utrecht vestigde, bij haar jongsten zoon, die daar drogist en handelaar in
verfwaren was.
Uit haar brieven blijkt hoe zij zich verheugde over elk succes van Jan Barthold,
genoot van zijn bezoek in 1848, steeds naar hem verlangde, en toen hij er over dacht
een los aangeknoopte verhouding door een huwelijk te bevestigen, hem waarschuwde,
vooral goed zijn keuze te overdenken. Maar zij stond toch met open armen klaar,
indien hij bij zijn plan bleef, hem met zijn vrouw - wie zij ook was - te ontvangen.
Hij hield van zijn moeder, het bewaren van haar brieven tot zijn dood, bewijst het,
en zeker zou zij hem tijdens zijn verblijf hier te lande tot een zedelijken steun zijn
geweest, wanneer zij niet kort te voren: 23 Augustus 1855, was overleden.*)
Dit zal dan ook wel de aanleiding zijn geweest, dat Jongkind, die haar niet meer
vóór haar dood had kunnen zien, eenige maanden daarna - eind November - naar
Nederland vertrok. Dit - en niet de verontwaardiging dat hij op den Parijschen Salon,
waar hij drie, door de kritiek zeer geprezen, schilderijen had ingezonden, geen medalje
ontving, of een vermaning van Isabey in tegenwoordigheid van anderen omtrent zijn
neiging tot drinken, zooals Moreau-Nélaton meent. Het vermoeden van dezen, dat
zijn moeder hem bij zijn komst te Utrecht in de armen sloot, is dus ook onjuist. Toen
Jan Barthold over Amsterdam, waar hij bestellingen voor schilderijen kreeg, eind
November te Utrecht bij zijn broer kwam, zal het gemis van de moeder den
teergevoelige, die hij was, een groot verdriet zijn geweest. Begrijpelijk is het hierdoor
ook dat hij er zoo kort bleef, en zich, zooals hij schreef, verveelde, terwijl het hopeloos
gevoel van verlatenheid later te Rotterdam en de zedelijke achteruitgang van wie
zoozeer moederlijke liefde, raad en steun behoefde, hierdoor te meer verklaarbaar
wordt.
Na eenige dagen, 5 December, vertrekt hij naar Amsterdam voor de hem
opgedragen schilderijen. (Welk een zonderling contrast schijnt het, dat men hem zoo
welgezind te gemoet trad bij zijn komst, terwijl men hem gedurende de vier jaren,
dat hij daarna te Rotterdam doorbracht, vergat!)

*) Geboorteregister van den Burgerlijken Stand, gemeente Utrecht. Overl. 23 Augustus 1855:
Willemijne Jacoba v.d. Burgt, weduwe van Gerrit Adriaan Jongkind.
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Men kan vermoeden dat zijn oud-leermeester Schelfhout hier de tusschenpersoon
was. Maar de opdrachtgevers? En bevinden die schilderijen zich nog in ons land? In
het Stedelijk Museum te Amsterdam is een ‘Rotterdamsche Haven’ van 1856, welke
geheel het karakter vertoont van Jongkind's kunst in het begin van '56. Zij is
geschonken door den heer J.H. van Eeghen, wiens eigen collectie den grondslag
vormt van het Museum en het vermoeden dringt zich op, dat deze één der
opdrachtgevers was*). In elk geval hebben deze opdrachtgevers mijn pas geuite
aanklacht tegen den toenmaligen Nederlandschen kunstliefhebber niet verdiend.
Lang is hij niet in Amsterdam gebleven. Hij die in Vlaardingen en Maassluis zijn
jeugd doorbracht, die Rotterdam kende, er vroeger wel geteekend zal hebben, werd
getrokken naar de Maas, de havens, de schepen, de atmosfeer.
Bewijs van zijn verblijf te Rotterdam bezitten we echter eerst uit een brief aan
Eugène Smits van 27 April 1856†). Hij woonde toen bij een zekeren Schot op 's
Landswerf (d.i. 's Rijkswerf), de tegenwoordige Admiraliteitskade bij het z.g.
Boerengat, dat hij dikwijls heeft geschilderd. Hij was hier in de nabijheid van De
Boezem, die van het Boerengat naar de Rotte liep, de Boezem met zijn acht
watermolens, waarvan hij menige teekening en schilderij maakte.
En vlak bij zijn woning, op 's Rijkswerf, zal hij begonnen zijn te teekenen; hij kon
er de schepen dichtbij waarnemen, heett er wellicht oorlogsschepen geteekend, althans
hij schrijft, dat men hem voor ‘politique’, waarmee hij wel ‘spion’ zal bedoelen,
heeft aangezien. ‘La Comédie!’, spot hij. ‘Als men mij bij de havens ziet teekenen
zal men begrijpen, dat ik een gewoon schilder ben’.
Uit dezen eersten brief spreekt al zijn gevoel van eenzaamheid, van verlangen naar
zijn Parijsche vrienden.
‘Ik werk, maar zonder vrienden, zonder raad. Ik geloof dat het 't best is te werken
met overtuiging, te weten wat men wil en onafhankelijk; maar ge weet, te Parijs
ondervindt men bij het werk iets dat men nergens anders ondervindt: ik meen die
opwekking die men noodig heeft om steeds beter te doen. Men wordt daarin geholpen
door de kritiek, zelfs door de ellende heen (bereikt men) aldus bij trappen het geluk’.§)
Het waren trouwens ook zijn Parijsche vrienden, die den schilder - dien ze kenden
als ongeschikt om voor eigen zaken te zorgen - hielpen.
Toen Jongkind uit Parijs was vertrokken, had hij een honderdtal schilderijen, over
de honderd teekeningen en aquarellen, en.... schulden achtergelaten. Men hield 11
Maart een verkooping, waarover Jean

*) Kan wellicht iemand hierover nadere inlichtingen geven?
†) In het bevolkingsregister in Rotterdam werd hij eerst ingeschreven 12 Mei 1857, en wel, als
komende uit Numansdarp, waar hij mogelijk een poos geschilderd zal hebben.
§) Ik heb getracht het eigenaardig, dikwijls uit de Hollandsche spreektaal overgezet Fransen
zoo goed mogelijk naar de blijkbare bedoeling te vertalen.
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Rousseau in Sept. '57 in den ‘Figaro’ schreef, dat de kunstenaars daar Jongkind's
werk aan het publiek betwistten, er bij voegend: ‘Noem mij één lofspraak, welke
meer zegt dan dit eenvoudig feit.’ Van de opbrengst betaalde Jongkind's vriend Sano
zijn schulden en zond hem geleidelijk de overige ruim 1000 francs. Het was hiervan
dat hij gedurende dezen eersten tijd leefde, en aan Smits schreef hij hoe dankbaar
hij was, dat Sano zijn eer had gered en hij Parijs niet als ‘misdadiger’ maar als ‘dupe’
had verlaten.
Zeldzame gevoeligheid van een schuldenmakend artiest, gevoeligheid, welke hem
alles wat hem ervoer, zoozeer ter harte deed nemen. Steeds blijkt uit de brieven, hoe
ongelukkig hij zich voelde. De zuster, getrouwd met een zekeren Smelzer te
Klaaswaal, die wellicht trachten wilde den broer de moederzorg te vergoeden, heeft
hem een poos gedurende de maand Mei bij zich gehuisvest, maar in Juni blijkt hij
weer te Rotterdam te zijn. Al heeft hij ook te Klaaswaal geteekend (een teekening
bij Moreau-Nélaton gereproduceerd geeft er blijk van), de Rotterdamsche havens
vroegen vooral zijn aandacht. Menige aquarel, menig schilderij ontstond, waaronder
behalve de genoemde ‘Haven’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam, o.a. aquarellen
en schilderijen van ‘de Oude Haven’, waar men op den achtergrond ‘de Oude
Hoofdpoort’ ziet, welke pas afgebroken was, en die ook op latere schilderijen naar
herinnering of oude schets - dikwijls door fantasie herschapen - verschijnt*).
Ook zond hij twee stukken naar den ‘Rotterdamsche Salon’, waarmee Jongkind,
in een brief aan zijn vriend, vermoedelijk de tentoonstelling aanduidt van de
Akademie, die 7 October 1851 opgericht, gevestigd was in het gemeenlandshuis van
Schieland, het tegenwoordig Museum-Boymans. Of iemand tusschen de andere
stukken het bizondere van Jongkind's schilderijen opmerkte? - Vermoedelijk niet,
evenmin als de heer Alers jun., een bureau-ambtenaar op de Kruiskade, bij wien de
schilder, na zijn bezoek bij zijn zuster in huis kwam. Zal wellicht de zuster voor hem
dit fatsoenlijk burgerlijk milieu hebben gezocht, in het vermoeden dat de eenzame
daar aangenaam gezelschap zou vinden - de Bohémienkunstenaar die Jongkind was
en de onartistieke bureaucraat, pasten kwalijk samen: ‘een beste jonge man, maar
geheel in cijfers opgaande, classificatie's en berekeningen, zoodat hij niets begrijpt
van het bestaan van den schilder of zijn kunst. Zijn dagelijksch bezoek doet mij
plezier als ik hem zie, maar aan den anderen kant: hij valt met zijn neus op mijn werk
en maakt opmerkingen en doet vragen die al heel ontmoedigend voor mij zijn.’

*) Op een tentoonstelling van Preyer in 1920 was één dezer schilderijen van 1856, een andere
werd gerepr. bij M.N. En op een schilderij van 1870, door Preyer destijds tentoongesteld
staat het Oude Hoofd op den voorgrond.
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J.B. JONGKIND.
ROTTERDAM, MAANLICHT, 1867.
(FIRMA E.J. VAN WISSELINGH EN CO.).
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J.B. JONGKIND.
OVERSCHIE, 1868.
(FIRMA E.J. VAN WISSELINGH EN CO.).

J.B. JONGKIND.
DORDRECHT, 1869.
(FIRMA E.J. VAN WISSELINGH EN CO.).
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Nog meer dan over dezen bureaucraat zal hij zich hebben geërgerd dat niemand
anders, dat geen kunstenaars, geen van zijn oude vrienden toonde, dat ze zijn werk
apprecieerden. Waar bleven deze, waar zijn oude leermeester, die toch later ook hem
vriendschappelijk gezind bleef, waar Rochussen, die de eerste is geweest, die na zijn
dood hier over hem schreef? Want weer lezen wij in een brief van 8 Juli zijn klacht:
‘Tot nu toe ben ik alleen en ik durf zeggen zonder vrienden.’ Had hij gelijk, dat men
hem zóó kwalijk had genomen, dat hij op de internationale tentoonstelling te Parijs
niet bij de Hollandsche afdeeling maar tusschen de Franschen had geëxposeerd? Het
is waar - wij kennen dergelijke verkeerde vaderlandsliefde, die recht meent te hebben
op eens kunstenaars naam of roem, waar men niets voor heeft gedaan. En het feit
dat Jongkind eenige jaren (tot 1853) een koninklijk jaargeld had genoten, zal hem
wellicht te meer als een misdaad hebben doen aanrekenen, wat voor hem, den
onnoozele in 's werelds zaken, eenvoudig een toestemming geweest zal zijn aan zijn
Fransche vrienden die het hem hadden gevraagd.
Toch kan dit alleen niet de aanleiding zijn geweest tot wat hem later deed schrijven:
‘Men heeft mij doen voelen al wat de hel slechts kan uitvinden’, ook al neemt men
aan, dat zijn over-gevoeligheid en soms vertroebelde fantasie hem alles overdreven
deden ondervinden.
Sterker dan onze nationale trots is onze zin voor fatsoen, onze afkeer van het
ongewone. Rotterdam was toen schilders weinig gewend, en dan zóó een! Hoe zal
men hem hebben zien gaan langs de straten met den ingedeukten scheeven hoed op
dien eigenaardigen kop, wellicht met zijn schipperstrui aan, of als een baliekluiver
hem hebben zien leunen over een brug, kijkend in het water en dan weer starend in
de lucht, waar de wolken langs de zon voorbij trokken. Men kan hem zijn
tegengekomen als men naar zijn kantoor ging 's morgens, alsof hij een landlooper
was of één die gansch den nacht gezwierd had en soms wellicht onvast op zijn beenen.
Het zal misschien ter oore zijn gekomen - 't gerucht gaat snel - aan wie anders wellicht
iets van hem gekocht zouden hebben! Maar wie vroeg wat hij dien nacht had gedaan,
vóór hij de kroeg binnen ging, waar men hem wellicht uit had zien komen?.... Het
was volle maan, de lucht vol drijvende wolken, hij trok er op uit naar de haven. Daar
stond hij en tuurde naar den wonderschoonen, steeds veranderenden hemel. De
wolken schoven langs de maan, na haar bedekkend, dan haar toonend in volle klaarte.
Hij schouwde in haar licht, dat zwaarder wolken omzilverde en dunner wolken
doorvloeide, en omhulde de schepen die als slapend lagen, en glimmerde in den even
bewegenden vloed, alsof er millioenen zilveren vischjes in zwommen. Hij stond daar
langen tijd, mijmerend, hoe dit in kleuren weer te geven. Hij noteerde met enkele
vegen en lijnen op het bleek verlicht papier en meer nog op de voor lichtindrukken
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buitengewoon gevoelige plaat, die in hem zelf op den bodem van zijn bewustzijn
scheen te liggen, en die jaren daarna het beeld nog weergaf. En als maanziek zwierf
hij verder. Dan zal het gebeurd zijn, dat hij tot zich zelf gekomen, kil en rillend,
verlangend naar licht en warmte, binnensloop in een kroeg. - Hebben straatjongens
hem wellicht nageroepen? - Heeft zijn huisbaas, wanneer hij 's morgens t'huiskwam
en aldus zijn ordelijke huishouding verstoorde, hem wellicht gescholden? Conflicten
met dezen waren in elk geval onvermijdelijk. Waren dit misschien de kwalen der
hel?
‘Wat heb ik verdrietelijkheden, onaangenaamheden, waarbij ik mijn troost zoek
(in de hoop) op een beteren tijd en dat wij nog eens geestelijk samen kunnen praten’
- (8 Juli '56).
Dit was het wat hij meest miste, dat hij met niemand kon spreken over zijn werk,
of over kunstinzicht van gedachten wisselen. En daarenboven, dat niemand zijn kunst
apprecieerde.
‘De Hollandsche geest is er niet naar om de kunsten aan te moedigen - men koopt
wel, men betaalt zelfs goed, maar ongelukkig heb ik daar geen bewijzen van.’ Zijn
eenige steun bleven zijn Fransche vrienden; aan zijn vriend Sano zond hij zijn
schilderijen en kreeg er voorschot op; ook bezocht hem de Parijsche kunsthandelaar
Beugniet met twee ‘confrères’ en verzocht hem schilderijen te zenden, zooals hij er
ook soms zond aan den kunsthandelaar Martin, die oorspronkelijk te Parijs zijn eerste
afnemer was.
Zoo vertrok er menige ‘Rotterdamsche Haven’, menig ‘Maannacht’ uit Rotterdam,
welke men nu tegen hooge prijzen terug wenscht. Twee van deze uit het jaar 1856,
brachten in 1902 bij verkoop, 20.000 en 27.500 francs op. En al ontving Jongkind
er in 1856 slechts honderd of uiterlijk honderd vijftig francs voor, te Parijs waardeerde
men hem en de critici betreurden zijn afwezigheid. ‘Parijs mist het dagelijksch
schouwspel van zijn groote vorderingen’, schreef 16 Oct. '57 Achile Jubinal in
‘l'Abeille impériale’ en Jean Rousseau wijdde hem, ondanks zijn afwezigheid in den
Salon, een bizonder waardeerende bespreking.
Dienzelfden zomer had hij gedurende een korten tijd Parijs en zijn vrienden
weergezien.
Telkens drukte hij in zijn brieven het verlangen daarnaar uit, totdat eindelijk in
Mei het plan vaststond. Maar hij scheen geen pas te kunnen krijgen*), totdat ten slotte
‘een invloedrijk man’ (wie dit was? Zou toch Rochussen hem hierbij behulpzaam
zijn geweest?) moeite voor hem deed en hij vertrekken kon, waarschijnlijk eerst in
het eind van Juli. In elk geval was hij 2 Augustus te Parijs, toen hij op een diner
Courbet ontmoette.

*) In het register van buitenlandsche paspoorten 1857-1864 wordt geen pas van 1857, alleen
één van 19 Maart 1860 vermeld.
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Onmaatschappelijke nog dan toen hij vertrok, was Jongkind in het anderhalf-jarige
verblijf te Rotterdam geworden. Courbet vertelde er eigenaardige staaltjes van.
Teleurstelling gaf hem het verblijf te Parijs; zijn werk had hij in Rotterdam
achtergelaten, te Parijs kwam de zwakke, licht verleidbare, meer onder invloed van
vroegere minderwaardige makkers dan van degenen, met wie hij zoo gaarne
‘geestelijk’ wenschte te spreken. En ziek trok hij spoedig weer naar Rotterdam terug,
de rustelooze, die nu daar rust te vinden hoopte, waar hij zich zoo rampzalig had
gevoeld en opnieuw voelen zou.
‘Hier in Holland ben ik rustiger’, schreef hij van daar 17 Nov. 1857. Het zal de
voortzetting van zijn werk geweest zijn, wat hem rust gaf en de Hollandsche natuur.
Want hoezeer hij zich over de Hollanders beklaagde, de Hollandsche natuur had hij
lief: ‘Le pays est beau par son intelligence nationale - ik zeg nationaal, omdat de
molens, de havens, de lanen, de boomen, alles heeft een nationaal Hollandsch karakter,
zooals men geloof ik nergens elders vindt.’
Met hoeveel ijver hij weer aan den arbeid ging, blijkt uit de vele werken die in
dezen tijd naar Parijs werden gezonden. ‘Maangezichten’, landschappen met
‘Ondergaande zon’, ‘Molens’, ‘Schepen’, ‘Schaatsenrijders.’
Hij beperkte zich niet tot de havens, maar zwierf naar buiten, meestal langs de
kanalen - als de avondhemel er zich in spiegelde of de maan den vochtigen dampkring
verzilverde of overdag bij zon. En hij teekende in schetsboek of aquarelleerde wat
hij later uitwerkte, maar wat op zichzelf reeds dikwijls een meesterstukje was. Ook
des winters trok hij erop uit. Weer, zooals vroeger, toen hij zijn meester Schelfhout
volgde, bekoorde hem het ijs om zijn blankheid, de spiegeling, de atmosfeer, maar
ook de karakteristieke beweging der schaatsenrijders. En het is in die teekeningen,
dat hij het eerst, eerder dan in zijn schilderijen, den licht-indruk vastlegde, welke hij
ook eenige jaren later in de in 1862 te Parijs verschenen etsen weergaf.
Op zijn wandelingen naar buiten werd hij soms vergezeld, door twee ‘charmants
bon garçons, peintres amateurs.’ Kort voordat hij naar Parijs ging schreef hij er Smits
over. Wie het waren? Een aquarel uit dit jaar '57, eenige jaren later geschonken ‘aan
mijn vriend Mastenbroek’, die hij in '66 bij een bezoek van eenige dagen aan
Rotterdam en omstreken, opzocht, deed mij vermoeden, dat één dezer amateurs de
vader van den tegenwoordigen schilder Va n M a s t e n b r o e k kon zijn. Dit bleek
werkelijk het geval. De bekende schilder J . H . v a n M a s t e n b r o e k , was zoo
vriendelijk mij de volgende uitvoerige inlichtingen te geven:
De vader van den schilder van Mastenbroek schilderde voor zijn
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plezier, evenals diens vader ook reeds amateur-schilder was, doch daar de familie
door de manipulaties van Napoleon met assignaten finantieel achteruit was gegaan,
moest hij huisschilder worden. Met zijn patroon ging hij in zijn slappen tijd soms
buiten schilderen - landschap met koeien. ‘Voor zijn brood werd hij verversbaasje
en had toen een winkel in een huis met pothuis in de Wijde Nieuwsteeg (die van het
vasteland naar de Leuvenhaven loopt).
Het is dan ook daar dat Jongkind een hechte vriendschap koesterde voor mijn
vader. Hij vertelde dat eene de Haas, schilder van zeegezichten met schepen
(naderhand naar Amerika vertrokken) en zijn broer, een musicus, als ook Jongkind,
dikwijls in zijn ververswinkel vertoefden. Er bevond zich een ledige bedstede in het
vertrek, deze werd benut om muziek te maken en als podium gebruikt, terwijl er
heftig plezier gemaakt werd. Naderhand had mijn vader een ververswinkel op den
Schiedamschedijk dicht bij de Jonkmansteeg, en begon toen stukken der
Barbizonschool uit Frankrijk te importeeren. De kostbare werken van Meissonier
enz. werden 's avonds mede naar bed genomen en op de beddeplank gezet. Hij droeg
veel er toe bij, de liefhebberij tot het aanleggen van een schilderijenkabinet in die
dagen aan te wakkeren, want mijn vader was een goed kenner en groot enthousiast.
Ik zag altijd de liefde waarmede hij schilderijen behandelde. De kostbare Fransche
werken werden verkocht zoo gewoon weg over de toonbank waar de stopverf en de
weegschaal met de gewichten stond, zooals een ververswinkel vroeger er uitzag.
Daarna deed hij de ververij aan kant en handelde alleen in kunst, vooral in die der
toen opkomende Haagsche School: Maris, Mauve, Bosboom enz.
Toen ik als jongen van 10 à 12 jaar al teekende en schilderde, kon ik met open
mond zitten luisteren naar zijn verhalen over de schilders die hij gekend had en nog
kende. En als hij het over Jongkind had, kon hij met grooten weemoed vertellen, dat
het toch zoo'n groot schilder was en dat niemand Jongkind waardeerde, dat hij de
grootste moeite had een schilderij voor f 50 voor hem te verkoopen. Wat hij ook
probeerde, het slaagde niet dikwijls... Mijn vader wees dikwijls de maat, ongeveer
35 bij 55 cM.
Hij vertelde ook dat Jongkind hem later opzocht en vertelde dat het hem beter ging
in Frankrijk. Jongkind schilderde veel in de omgeving van Rotterdam en Overschie,
mijn vader vergezelde hem veel, ook braaf studies makende. Jongkind was natuurlijk
een weinig zonderling geworden door de vele teleurstellingen en miskenning, en had
de gewoonte om als mijn vader met mijn oudste broeder (toen klein kind) bij hem
op bezoek kwam, te zeggen: ‘Mastenbroek, ik weet het niet maar ik heb zoo'n
kopersmaak in mijn mond. Ze hebben wat in mijn eten gedaan.’ Hij had namelijk
zooals mijn vader vertelde, altijd een gevoel alsof hij vergiftigd werd....
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‘Ik herinner mij een aquarel van Jongkind bij ons tehuis, voorstellende: ‘de
houtzaagmolen halverwege Rotterdam en Overschie’, waarop Jongkind had geteekend:
‘Aan mijn vriend Mastenbroek.’
‘Toen ik heel jong was, bekeek ik deze aquarel altijd met diepe vereering en had
een stillen wensch, dat ik eens genoeg mocht verdienen om deze van mijn vader te
koop en. Maar toen ik als verversjongen de wereld in ging, verdiende ik 5 cent per
uur en kon dus het geld niet bij elkaar krijgen om deze aquarel machtig te worden.
Hij is dan in die dagen helaas ook aan een kunsthandelaar verkocht, die er grof geld
aan verdiende*).
Toen ik dan ook naderhand buiten schilderde, hield mijn vader mij altijd voor,
eerst te zorgen mijn brood te kunnen verdienen, desnoods met verven, schilderen
zou dan later wel kunnen gebeuren en in den vrijen tijd, Jongkind steeds als voorbeeld
stellend, daar hij zoo miskend werd in Holland.
Ik heb deze raad ook trouw opgevolgd en ben daar nog dankbaar voor’.
Deze brief, welke ons boeiende kijkjes geeft op het interieur van den huisschilder
en artistiek amateur, die Mastenbroek's vader was, en ons dezen doet kennen als één
der eersten die Rotterdam, die Nederland met de werken der Barbizon-schilders in
aanraking bracht - geeft ons een blik op de vereering, welke deze eenvoudige man
Jongkind toedroeg als artiest, en bovendien op de zonderlingheid van Jongkind als
mensch. Het was een zonderlingheid, welke in deze jaren steeds toenam; ja zoo sterk
werd bij hem de obsessie vergiftigd te zullen worden, dat hij in later jaren, toen hij
in evenwichtiger toestand verkeerde, dit als een feit vertelde.
Zal deze abnormaliteit indirect, zooals Mastenbroek meent, door teleurstelling en
miskenning zijn veroorzaakt, direct was het waarschijnlijk een gevolg van de steeds
toenemende neiging tot drinken, een neiging welke gevoed werd door zijn voor de
‘Maannachten’ noodige nachtelijke zwerftochten, en welke geen voldoende rem
vond in eigen karakter, dat een leidende, hem verzorgende hand behoefde. De
vriendschap van den veel jongeren amateur-schilder was daartoe natuurlijk niet bij
machte, hoezeer hij den eenzame menig gelukkig oogenblik bezorgd zal hebben.
Een vrouw zou hem redding brengen, meende zijn vriend Smits, en - evenals hij
vroeger te Parijs daarvoor al moeite had gedaan, schreef hij hem nu, of er geen aardige
Hollandsche vrouwen waren. En Jongkind, de verschillende types der Hollandsche
vrouwen schilderend, voegde er aan toe, dat hij dikwijls over een huwelijk dacht,
maar dit een ‘coup d'état’ vond, welke hij niet dorst te ondernemen.
En zoo bleven wel Mastenbroek, met diens vriend de Haas de eenigen, die hem
vrienschap en waardeering gaven, en de toonbank van de ververswinkel de eenige
plaats waar een enkele keer een schilderij voor vijftig

*) Dit is de aquarel, afgebeeld no. 38 bij Moreau-Nélaton.
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gulden werd verkocht. Verder bleef in Rotterdam, in Nederland alle erkenning
achterwege, ook gedurende de twee en een half jaar, dat hij na zijn bezoek aan Parijs
te Rotterdam vertoefde.
Naar Parijs werd nog menig schilderstuk gezonden. Martin was er zijn
tusschenpersoon. Deze zond o.a. een schilderij naar een tentoonstelling in Dyon in
'58, waar hij een zilveren medalje ontving en in '59 een ‘Zonsondergang’ naar den
Salon te Parijs, waarvoor hem de medaille 3de klasse werd geschonken. Uit het boek
van Moreau-Nélaton kennen wij uit deze jaren een ‘Oude Haven’ en een ‘Wintervaart
met Schaatsenrijders’ van '58. Van 1857 - waarschijnlijk uit het eind van '57 - is de
‘Molen aan Vaart’, een ‘Zonsondergang’ uit de collectie Westerwoudt in het
Rijksmuseum en uit dienzelfden tijd een Haven, die Nov. 1925 op een tentoonstelling
van schilderijen van Jongkind werd geëxposeerd door den heer Huinck te Utrecht,
degeen die in dezen tijd door zijn import en exposities het meest tot de verspreiding
hier te lande van Jongkind's schilderijen heeft bijgedragen. Deze beide laatste
schilderijen missen de vaste factuur van vroegere en bezitten nog niet de heerschappij
over de lichtweergave der latere. De weergave van het hemel en aarde-dingen dooren omvloeiende, immaterialiseerende licht gelukte hem eerst, toen het weer licht
werd in zijn ziel. Hij vocht nu in deze jaren om haar te bemachtigen. En wie weet of
het niet die in hem als een natuurgebeuren woelende drang was naar een nieuwe
uitingswijze, welke onder de tegenwerkende omstandigheden niet tot uiting komen
kon, die mede de oorzaak was van zijn onrust, welke hij steeds meer in drank te
verdooven zocht - de oorsprong van zijn vreemde angstgevoelens, vergiftigd te zullen
worden, die hij, zelfs in latere lichte tijden, nooit geheel kwijt raakte? Maar al kon
hij de beelden nog niet op die wijze tot uiting brengen, zooals hij ze in zich zag, wanneer hij bij zonsondergang of in maannachten stond aan één der havens of zwierf
langs de vaarten en - bewogen door innerlijken strijd, den strijd van licht en duister
aan den hemel aanschouwde - prentten zij zich in zijn geest. En in zijn
onderbewustzijn bleven de beelden daar rusten om jaren daarna, toen de wolken,
welke nu zijn innerlijk licht steeds meer verduisterden, waren weggeschoven, in
nieuwe verheerlijkte visie te verschijnen. Want hoe vele en mooie ‘Maannachten’
en ‘Avonden’ aan de Rotterdamsche Havens, kennen wij uit lateren tijd, en hoe
zeldzaam zijn na 1860 zijn bezoeken aan Rotterdam geweest.
Maar nu scheen ondergang te bedreigen dien tot het scheppen van een nieuwe faze
der kunst geboren geest. Niet doordat naast de geniale, brute machten huisden in
dien zachtzinnige, wiens grootste geluk later zich vervulde, wanneer rond zijn hoofd,
als hij schilderde, de duiven vlogen, en die oud geworden, een lammetje op zijn
schildertochten meenam. Maar doordat hij de kracht voor den levensstrijd miste.
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Hij woonde nu niet meer op de Kruiskade. Het Rotterdamsche adresboek van '58
vermeldt J. Jongkind, part. Nadorstlaan wijk 15, No. 80, en 16 Jan. 1860 schreef hij
aan Martin een brief van het Weena-plein 9, waar hij inwoonde bij Albertus de Jager.
Deze brief is vol wanhoop, als van wie dreigt te verdrinken en om hulp roept.
De scherpte, de helderheid van zijn gezicht voelde hij verminderen, en tot strijden
tegen zijn drankzucht was hij steeds machteloozer; in zijn onderhoud kon hij zich
met zijn karige verdiensten niet meer voorzien. Weg uit Rotterdam, naar Parijs. En
daar een nieuw leven beginnen. Dit scheen hem de eenige uitkomst. Maar dan moest
hij een kamer hebben waar degenen die hem aanmoedigden in zijn verkeerde
neigingen, niet konden naderen: - ‘een kamer, waar ik rustig kan werken, niets kan
hooren, geen leven, geen drukte, geen onaangenaamheden van anderen.’
Martin zond hem geld, maar hij reisde niet weg. Dat hij echter wel degelijk van
plan was te vertrekken blijkt uit een hernieuwden brief van 27 Februari, en
overtuigender uit zijn buitenlandsch paspoort, dat hem 19 Maart is verschaft*). Maar
om alleen het besluit tot uitvoering te brengen, daartoe miste hij de kracht. Toen was
het dat graaf Dorio zei, dat men niet alleen profiteeren moest van den kunstenaar,
maar trachten moest hem van nut te zijn, en besloot alles te doen wat mogelijk was
om hem uit zijn finantieele en moreele ellende te redden. ‘Wanneer wij hem werkelijk
belangstelling toonen, zullen wij misschien moreel wat invloed op hem kunnen
hebben.’ Op zijn verzoek zonden toen de in Frankrijk als voornaamste erkende
schilders: Corot, Daubigny, Diaz, Rousseau, Decamps, Troyon, Harpigny en Isabey
schilderijen om te verkoopen ten nutte van hem die in kunst door hen gelijkwaardig
werd geacht.
Zesduizend francs kreeg men bijeen, en met 500 francs werd een vriend: de schilder
‘le petit Cals’ zooals hij genoemd werd, naar Rotterdam gezonden om Jongkind's
schulden te vereffenen (men ziet dat ze niet veel bedroegen) en Jongkind mee te
nemen.
Jongkind scheen reeds te diep gezonken. Uit het verhaal van dezen Cals weet men
hoe Jongkind hem leidde van kroeg naar kroeg, en zelfs bij een kort oponthoud in
Antwerpen het drinken niet kon laten. Te Parijs installeerde men hem in een
gemeubileerde kamer, en Martin zou verder zijn geldzaken regelen. Maar men
wanhoopte aan zijn herstel. De jonge Claude Monet schreef in die dagen aan Eugène
Boudin: ‘Ge weet dat de eenige goede zeeschilder dien we bezaten, Jongkind, dood
is voor de kunst. Hij is geheel gek.’ Monet schreef dit, die vier jaar later zijn
bewonderende volgeling werd te Honfleur, toen hem door Jongkind de oogen voor
de licht-schildering opengingen, welke z i j n daad en roem

*) Volgens register voor buitenlandsche paspoorten 1857-1864.
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geacht wordt te zijn. Toen - in 1850 scheen het echter waarlijk, dat niets Jongkind
kon redden. Dat wonder bleek alleen mogelijk door de hulp van een vrouw.
Geen jong meisje, die op zijn liefdewoord moest wachten, geen die voor zichzelf
iets begeerde. Want wat had aan deze de levens-schipbreukeling kunnen geven?
Alleen de vrouw-moeder kon dit, wier eenig doel is: te verzorgen, te steunen, op
te heffen het kind, dat zulk een soort man als Jongkind is, dezen tot moeder te zijn.
Zulk een vrouw kwam tot hem. Zij gaf hem de koesterende verzorging, die hij behalve
van zijn moeder nooit had gehad, de kleine dagelijksche vreugden, waarvan de met
weinig tevredene genoot, schiep om hem heen die sfeer van vrede, waardoor de
rustelooze tot rust kwam, de sfeer waarin zonder belemmeringen de visie's der
licht-omvloeide, licht-doorvloeide wereld tot uiting konden komen. Zij redde Jongkind
uit de hel, waaruit hij zelf niet te ontkomen wist, redde hem voor hem zelven en voor
de kunst*).
Na 1860 heeft Jongkind slechts enkele keeren gedurende korten tijd zijn vaderland
- v.n. Rotterdam - bezocht. De herinnering aan zijn vroeger verblijf is hem nog lang
in zijn, nog bij tijden, verwarden geest een benauwende obsessie gebleven. Toen hij
dan ook in den zomer van '66 naar het Noorden vertrok, in Brussel en Antwerpen
vertoefde, kwam hij er eerst toe, tegen het eind van zijn verblijf aldaar - van 16 tot
21 October - naar Rotterdam te gaan. Te sterk was ten slotte het verlangen het
landschap, dat hij bovenal liefhad weer te zien, de behoefte de herinnering op te
frisschen van de streek, waar hij zoo dikwijls teekenend had rondgezworven bij dag
en nacht en waarvan menig motief in zijn schetsboeken en in zijn geest rustte: de
streek tusschen Rotterdam en den Haag, de vaarten langs. Zijn dagboek vermeldt
dan ook dat hij wandelde, den eersten dag naar Overschie, den tweeden naar den
Haag, en den derden dag weer naar Overschie, dat hij daarna Mastenbroek†) te
Rotterdam opzocht en weer vertrok den 21sten naar Antwerpen en 24 October vandaar
naar Parijs.
Daar teruggekeerd moet hij het schilderij: ‘Winterlandschap met Schaatsenrijden’
hebben geschilderd, dat de bezoekers van de expositie Huinck te 's Hage in den zomer
1927 en die van de kersttentoonstelling in Boymans dat zelfde jaar hebben kunnen
bewonderen. Men kan zich voorstellen hoe aan Jongkind één dier Octoberdagen op
zijn in vroeger jaren zoo dikwijls gemaakte wandeling (van Rotterdam de vaart langs,
waar het torentje van Overschie aan den einder verschijnt) voor het eerst weer onder
den

*) Die vrouw was Mme Fesser, geb. Joséphine Borrhée, die uit Nederlandsche ouders geboren
te Namen, te 's Hertogenbosch was opgevoed en als teekenleerares naar Parijs was gekomen.
†) Hij zal dezen toen de door diens zoon besproken aquarel bebben gegeven.
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hoogen, het landschap beheerschenden Hollandschen hemel, het herinneringsbeeld
van vroegere wintertochten is verschenen. En hoe dit in emotie geziene beeld (want
welk een emotie moet den als herleefde, bij de herdenking van die vroegere periode
zijn doorvaren!) na zijn terugkomst te Parijs vastgelegd, al zijn beste krachten, al
wat hij zich in de laatste vruchtbare jaren aan nieuw inzicht en kunde had verworven,
in werking heeft gebracht. Hij had ook in die voorafgaande jaren Winterstukken met
schaatsenrijders zoowel geschilderd als geëtst*), scheppend uit de herinnering,
geholpen door de schetsjes en aquarellen tijdens zijn tragisch Rotterdamsch verblijf
en vroeger gemaakt. Maar in dit schilderij†) grootsch van ziening, sterk en toch
bewogen van schildering - is een klaarheid, licht- en kleur-expressie benaderend de
verwerkelijking van een nieuwe uitingswijze, welke die van den komenden tijd werd,
maar waarin een vastheid en vorm-kracht heerscht, welke bij de daarop
voortbouwenden dikwijls verloren ging. Het openbaart ons de metamorphose, welke
er in hem-zelve tijdens de verloop en jaren had plaats gehad, jaren, waarin hij vooral
in teekening, aquarel en ets eigen langgezochte lichtvisie's der werkelijkheid
vastleggend, tegelijk op anderen, zooals B o u d i n en vooral C l a u d e M o n e t
invloed had.
De hernieuwde aanraking met den geboortegrond gaf de inspiratie tot het ééne
schilderstuk na het andere, - In de volgende jaren trok hij voor langeren tijd naar
Rotterdam, in 1867 gedurende de maanden Augustus en September en in 1868 van
2 September tot in het begin van October. Hij logeerde er in het hotel Guillams op
de Groote Markt. Wie den schipbreukeling van zeven jaar geleden toen en nu
ontmoette, zal de verandering die er met hem door mevrouw Fesser's moederlijke
zorg had plaats gehad, niet ontgaan zijn. Of hij iemand van zijn oude vrienden, of
hij Mastenbroek, of hij Rochussen - of Schelfhout, toen gesproken heeft of andere
Nederlandsche schilders? Maar vriendenzorg had hij nu niet meer noodig. Weer heeft
hij als vroeger gedurende deze zomer- en herfstmaanden gezworven naar Overschie,
naar Delft, Delftshaven. Krabbels in zijn uit de nalatenschap van Moreau-Nélaton
aan het Louvre geschonken aanteeken- en schetsboekjes bewijzen het§). In zijn
aquarelboek kleurige notitie's makend kunnen wij hem ons ook voorstellen op het
paadje langs de Boezem. Het in '67 gemaakt schilderij ervan, nu in Neder-

*) O.a. de bekende mooie ets uit de ‘Six vues de Hollande’ van 1862, met Maassluis tot
achtergrond en het op den eersten bekenden ‘Salon des refusés’ van '63 hangende schilderij;
‘Winterlandschap met schaatsenrijders.’
†) Vermoedelijk hetzelfde dat in '67 in de ‘Salon’ is geëxposeerd als ‘Canal à Overschie’ (Effet
d'hiver) Een dergelijk (dat van den ‘Salon’ van '68) Winterstuk, nog meer luministisch en
opener, maar minder den achtergrond van een diep beleven openbarend dan het vorige, was
geëxposeerd op Wisselingh's Tentoonstelling van Fransche Kunst, April 1928.
§) O.a. ‘De Oostpoort’ van Delft van de buitenzijde. Toevallig was ik in de gelegenheid deze
nog niet gecatalogiseerde verzameling te zien.
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landsch bezit*) toont hoe hij in die jaren zijn aquarellen-techniek - het plaatsen van
afzonderlijke zuivere kleur-vlekjes in de olieverfschildering overbracht, om ook daar
zijn licht- en kleur-indrukken zoo zuiver mogelijk weer te geven, een eenigszins
overeenkomstige techniek als die welke later wetenschappelijk gegrondvest, bij de
volgers daarvan, dikwijls het impulsieve dat wij bij Jongkind steeds aantreffen, deed
verloren gaan.
In gedachten kunnen wij hem zien aan de Rotterdamsche binnenhavens, bij dag
en bij nacht zijn indrukken van vroeger hernieuwend. Met welk een indringende
aandacht zal hij hebben zitten teekenen aan den Binnenhaven, waar men tusschen
de heerenhuizen de Beurs op den achtergrond ziet, opdat er die bewonderingswaardige
aquarel uit kon ontstaan, waarvan - zooals Signac in zijn studie over Jongkind†)
schrijft: ‘honderd vijf en twintig vensters precies bestudeerd zijn en op breede wijze
tot uitdrukking gebracht, die men met de loupe kan bekijken zonder dat er twee gelijk
zijn, en waar - als er één iets anders was, het evenwicht in zou verbroken zijn’. Het
is de aquarel, welke aanleiding werd tot het in den Salon van '69 geëxposeerd
schilderij ‘Interieur du port et vue de la bourse de R., effet du matin.’ Hier de
aandachtige uitvoerigheid, en in andere teekeningen en aquarellen de directe rake
vastlegging als in hieroglyphen van den markanten vorm, van oever, schepen, boomen,
wolken, van figuurtjes-stilstaand, of in beweging, met potlood, krijt of penseelteekens,
en enkele kleur-toetsen, die evenzeer als de meer uitvoerige volmaakt het karakter
weergeven. Want, zooals Signac opmerkt: ‘Quel que soit le moment où il s'arrête,
la tàche est accomplie, et le résultat parfait.’ Zoo ontstonden er in deze zomermaanden
van '67 en '68 een reeks van zijn allermooiste aquarellen, waarvan we er o.a. enkele
van kunnen bewonderen in de collectie Camondon in het Louvre. Wat er in die
maanden gewerkt is! Een bloei op vaderlandschen bodem, waarvan vele kiemen
waren gelegd maar te gronde dreigden te gaan in de vroegere ellende-jaren aldaar,
maar daarna door koesterende zorg tot ontwikkeling waren gekomen in Frankrijk.
Nu ook vermocht hij de havens bij maanlicht zoo te schilderen als hij ze vroeger
gezien had; eerst nu gevoelde hij de rust, om mèt de lichtschildering ook deze rust
er uit te doen spreken§). Wie de maannachten uit deze jaren op één der exposities van
Huinck op de Kersttentoonstelling van Boymans of het bij E.J. van Wisselingh
tentoongestelde zag, heeft dit kunnen ervaren.

*) Expositie Huinck (1925), te Utrecht. Cat. no. 15.
†) P a u l S i g n a c : ‘ J o n g k i n d ’ , het in 1927 verschenen boek met reproducties van
Jongkind's aquarellen en etsen, waarin o.a. op voor schilders en kunstkenners belangrijke
wijze karakter en techniek van zijn teekeningen en aquarellen is besproken.
§) Huinck, 1925 Utrecht, Cat. no. 16 en 18. Nu in Ned. partic. bezit. E.J. v. Wisselingh: Cent
ans de peinture française, 1928. Cat. no. 36.
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Groot was het succes der Hollandsche landschappen te Parijs. En geen wonder, dat
hij na een winter en voorjaar van hard werken, zich opnieuw in Augustus '69 met
zijn gezellin naar zijn geboorteland begaf. Doch te Rotterdam vertoefde hij nu slechts
een tiental dagen in September; den overigen tijd - van 23 Augustus tot 24 October
- heeft hij voornamelijk te D o r d r e c h t gewerkt. Op de reis daarheen bezochten zij
Den Bosch, de stad waar Josephine Fesser, geb. Borrhée haar jeugd bij haar stiefvader,
majoor Snell had doorgebracht, en waar Jongkind een teekening van het vroeger huis
van dezen maakte.
In Dordrecht waren het natuurlijk weer de Maas en de haven, die hem tot studies
inspireerden. Zooals later Jacob Maris - maar hoe geheel anders - heeft hij Dordrecht
met de groote kerk van de overzijde van den haven uit geschilderd, een stuk dat de
Franschen in den Salon van 1870 hebben kunnen genieten*); zooals wij in 1904 - hier
te lande - een van de andere zijde gegeven: ‘Havenschildering’, die op de
tentoonstelling van Preyer te zien was†).
Maar, evenmin als zijn andere olieverfschilderij en, heeft Jongkind deze buiten
geschilderd, zooals de latere luministen zouden doen, maar wat nu zelfs door een
Signac weer veroordeeld wordt: ‘A l'atelier il pourra, en luttant à son gré avec la
matière grasse et souple de la couleur à l'huile, développer l'éclat et la spiendeur des
spectacles dont il a enregistré l'ordonnance générale et les éléments constitutifs.’ Zijn
directe indrukken van Dordrecht evenals van Rotterdam vinden we in zijn krabbels,
en in zijn aquarellen - welk een meesterlijke!†): ‘De Hooischuit’ van 21 September
uit het ‘Louvre’, vastheid te midden van bewegelijk lichtspel; ‘Het Kanaal’ van 22
September met de door enkele aanduidingen herschapen oever met huizen en zonnige
tuintjes, elke lijn, elke kleur-vlek een karakteriseerend teeken; de ‘Maannacht’ van
18 October, waarin, met soberder middelen dan wellicht ooit is geschied, een
maanlandschap is geschilderd met al de fijne lichtspelingen in lucht en water en op
het land, en met een macht om het gevoel van vrede er van te doen uitgaan, zooals
dit toen moet hebben geleefd in dezen zoo dikwijls door onrust gekwelde. Zes nachten
voor zijn vertrek uit Dordrecht, uit Nederland, schilderde hij dit. Het was een vertrek
voor goed. Wel maakte hij plannen voor hernieuwde bezoeken, maar in 1870 werden
deze door de oorlogstoestanden, en later door zijn wankele gezondheid verijdeld.
Maar in zijn geest leefden zijn herinneringsbeelden zóó sterk, dat het niet alleen was
om aan de herhaalde vraag om Hollandsche landschappen te voldoen, dat hij deze
schiep, maar zeker niet minder uit

*) Repr. Moreau-Nélaton.
†) Repr. Onze Kunst: F. v. Haematee, 1904.
†) Repr. bij Signac: Aquarellen, no. 28, 29 en 30.
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innerlijken drang. Dat bewijzen krabbels in krijt en met kleur in zijn opschrijf- en
teekenboekjes, welke men - indien men niet beter wist zonder aarzeling direct naar
de natuur zou geteekend wanen, evenals de kleine aquarel ‘Schaatsenrijders’, thans
in Nederl. particulier bezit*). Indien de opgaven van Moreau-Nélaton van Jongkind's
verblijf in ons land juist zijn - en er is geen reden daaraan te twijfelen - zou een
dergelijke licht-, kleur en bewegings-impressie moeten berusten op een
herinneringsbeeld uit de jaren 1856 tot '60. Met welk een scherpte moeten deze
geprent zijn geweest in zijn geest, om aldus - wellicht door een enkele notitie geholpen
- opnieuw te verschijnen. Het is uit 1870, het jaar vol onrust voor Frankrijk, toen hij
uit Parijs gevlucht met Mme Fesser in Nevers verbleef en het reisplan naar Holland
mislukte. Zijn verlangen naar het vredige Hollandsche landschap, naar de stille
vaarten heeft hem toen o.m. een kanaalbocht doen aquarelleeren, met rustig aanzeilend
schip, de als draaiende molen onder den hoogen lichten zomerhemel, als zat hij daar
zelf aan den oever. En ook in de daarop volgende jaren riep hij soms in aquarel en
ets de oude impressie's ten leven†). Eenige van zijn mooiste Nederlandsche schilderijen
zijn ook in die jaren ontstaan§). Terwijl hij in de Dauphiné, waar hij des zomers bij
den zoon van mevrouw Fesser, die hem als een ouderen vriend liefhad, zat te
schilderen, of in Nevers, of op zijn atelier te Parijs, waar het geklep der duiven rond
zijn hoofd hem wellicht zijn vroegere natuur-impressies nader bracht, herrezen zijn
visie's der Rotterdamsche en Dortsche havens, bij maanlicht, bij ondergaande zon,
of onder lichten zomer-hemel. En - al schilderend transformeerde hij deze tot
kunstwerken van groote schoonheid, niet alleen door zijn steeds volkomener
licht-expressie, maar ook doordat hij een zeldzaam fijn gevoel voor rhythmische
evenmaat bezat, dat hem de geestelijke ordening deed brengen in de in zijn
onderbewustzijn gebleven impressies. Toen ontstonden schilderijen als: ‘Het oude
Hoofd te Rotterdam bij avondzon’**), een grootsche fantastische visie van dit reeds
in 1856 verdwenen oude Hoofd en de haven in stralenden lichtgloed; de rustige Vaart
bij middag-zomerzon, waar twee witte zeilen binnen varen en de oevers vol
kleurenspel zijn, beide van 1870; de Rotterdamsche Binnenhaven (Boerengat) in
tintelende klaarheid van 1875, en zoo menige zonsondergang en maannacht††), welke
wij - nu eindelijk de Nederlandsche oogen voor Jongkind's kunst meer open gaan hier te lande hebben kunnen genieten.
‘Uit Engeland, Amerika en Rusland komt men om mijn schilderijen te

*)
†)
§)
**)
††)

Repr. Beeldende Kunst, IX, 2.
Signac: Aquarel 32 en 34; Etsen: 17, 18, 20.
Van 1870 o.a. Een vaart met molen en zeilschepen. Tent. Wisselingh, voorjaar '28;
Tent. Preyer, 1904 (Repr. ‘Onze Kunst’).
Tent. Wisseiingh, voorjaar 1928, (niet in den Cat. vermeld). Particulier bezit, geëxp.
Kersttentoonstelling in Boymans, 1926 en Tent. Huinck te Utrecht, 1925. Cat. no. 19, 22,
23, 30, 31, thans in part. bezit.
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koopen’, schreef Jongkind in 1872. Zijn eigen vaderland had - op een enkele
uitzondering na - nog een halve eeuw noodig om de schoonheid ervan te beseffen.
Dat er toen onder pressie der groote navraag ook stukken geschilderd zijn van
minder kwaliteit is niet te verwonderen. Maar dit betrof zeker niet de ‘Haven van
Dordrecht bij maanlicht,’ geëxposeerd in den Salon van 1892, noch de
‘Zonsondergang’ en de Maannacht te Rotterdam, die voor den Salon van '73 om hun
te groot formaat werden geweigerd, en welke laatste hij in eigen bezit hield om er
nog telkens aan te werken.
Tusschen de directe indrukken van Parijs, geapprecieerd vooral na het artikel van
Zola, die hem als den modernen schilder van de hoekjes van Parijs begroette ‘qui
pénètre avec une rare souplesse dans la vie multiple des choses’*) - tusschen die van
le Dauphiné, waar hij na 1878 een groot deel van het jaar, soms het geheele jaar
doorbracht in het huisje te Côte Saint André, door Jules Fesser voor hem en zijn
moeder gekocht - tusschen de impressies van den gloed van Provence en de zonnige
klaarte en kleurenweelde der Middellandsche Zee, doken de visies uit zijn eigen land
steeds weer op. Hebben we niet bij Huinck Maanavonden van 1881 gezien tintelend
‘als een regen van kostbare steenen’ - zooals Alfred Lebrun over de groote Maannacht
van '73 schreef. Maakte hij niet in 1881 ook een van zijn mooie aquarellen†), variatie
van een ‘Laan’ van 1873, onlangs door Van Wisselingh geëxposeerd en kort voor
zijn dood nog het schilderij: ‘De Polder van Zouteveen bij Delft’. Zelfs in tijden dat
hij geheel verward scheen, wat in later jaren telkens voorkwam - zonder dat hij ooit
de klaarheid van zijn visie, de zekerheid van zijn oog en hand miste - werd hij helder
zoodra hij over zijn kunst en zijn geboorteland sprak§): ‘D'un mot coloré il en faisait
apparaître les horizons pâles.... les canaux qui reflètent le ciel à travers les paturages,
les petites maisons avec toits roses, les grands moulins hauts comme des tours....’

*) Ook in dit opzicht behoorde Jongkind, en wel krachtens zijn Nederlandschen aard, tot de
vernieuwers.
†) Bij Signac, Aquarel no. 51 (door dezen verkeerdelijk ‘Dauphiné’ genoemd. De weg is typisch
Nederlandsch).
§) Louis de Fourcaud in het Voorbericht der Cat. van schilderijen en aquarellen na J.'s dood in
1891.
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Lissitzky's electro-mechanisch amphitheater
door Van den Eeckhout
SEDERT, naast den anecdotischen kant ervan, ook de inhoud van de groote Fransche
revolutie een onderwerp van studie werd voor de geschiedkundigen, is op allerlei
geestesuitingen, die aan die groote gebeurtenis vooraf gingen, een helder licht
geworpen. De schrifturen van Diderot, d'Alembert, Rousseau werden als de voorboden
van dien staatkundigen storm begrepen. Voor het omwoelen en ondermijnen van den
na-feodalen geest ging men tot Voltaire's satyrische figuur terug.
De cultureele verschijnselen echter, die de Fransche revolutie hebben b e g e l e i d ,
en die dus als haar wezenlijkste uitingen gelden kunnen, hebben minder groote
belangstelling ontmoet, omdat zij meestal voor min of meer toevallige excessen zijn
aangezien.
Naar mij dunkt is daarmee geen recht gedaan aan die uitingen. Het is zeker waar:
het scherpste en het consequentste heeft slechts bevruchtende kracht, het bevrucht
werkelijkheden, die dan later geheel anders uitgroeien dan de omwentelende idealisten
zich dat hebben voorgesteld; dat scherpste en consequentste heeft zelden - of moet
ik zeggen nooit? - de kans tot een eenigszins ver doorgezette eigen ontwikkeling;
als weerspiegeling echter van de geestelijke gesteldheid der vaderen van eene nieuwe
maatschappij, en als minder zichtbaar maar des te le ven wekken der beginsel mag
men die droomen en illuzies der omwentelaars zeker niet geringschattend behandelen.
Van dezen gedachtengang uit moet men, naar het mij toeschijnt, ook sommige
verschijnselen bezien, die behooren bij de geestelijke woelingen der Russische
revolutie, welke op den dag van vandaag, zooals men wel gevoelt, nog niet is
afgesloten.
Dank zij den nieuwsgierigen aard van onze tegenwoordige beschaving, die zou
men kunnen zeggen het naadje van de wereldkous weten wil, is daarover al hier en
daar geschreven, maar in dit Tijdschrift mag, hoop ik, als eene bijzonderheid nog
wel iets volgen over één enkele gedachte, die typisch met die Revolutie samenhangt,
geheel uit haar schoot voortkwam, en nog weinig bekend is. Een nieuwe theater-idee,
mechanisch natuurlijk, zooals de revolutionnaire Rus zich immers de heele komende
wereld in het bizonder mechanisch denkt.
De nieuwe theater-gedachte is van den kunstenaar El. Lissitzky, van wien ook dat
aardige boekje Het Roode en het Zwarte Kwadraat is; hij is
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een der mannen van de kunstrichting de ‘Proun’, die in deze dagen zoowaar reeds
ietwat verouderd kunnen heet en, omdat - nu ja omdat zij, sinds zij begonnen, alweer
door een paar nieuwe ‘scholen’ gevolgd werden.... De Proun heeft Lissitzky
omschreven als ‘het overstapstation van schilderkunst naar architectuur’. Hijzelf
doet u in zijn mooiste teekeningen genieten van een architectonisch inplaats van een
schilderkunstig rhytme, d.w.z. zooals hij het door dat woord ‘overstapstation’ trouwens
heeft aangeduid: de ontroering der teekening wordt langzamerhand een
architectonische ontroering.
Lissitzky's theater-idee kan ik hier uiteen zetten dank zij de gegevens van zijn
grooten Map*), waaraan ook bijgaande afbeeldingen zijn ontleend, en naar hetgeen
hij mij zelf vertelde, voordat eene sleepende ziekte hem dwong de hooge regionen
van Zwitserland te zoeken. Als ik hem dan een voor een deel zelf sprekende invoer,
komt in groote lijnen zijn bedoeling hierop neer:
Wat ik hier breng, zegt Lissitzky in de inleiding, is een gedeelte van een werk, dat
in Moskou ontstaan is in de jaren 1920/21. In dit, gelijk in allen anderen arbeid, die
van mij uitgaat, is het niet mijn doel iets bestaands te veranderen, doch streef ik er
naar, een nieuw verschijnsel te doen ontstaan.
Niemand let op het grootsche schouwspel van onze steden, want iedere iemand is
zelf deel van het spel. Iedere energie wordt voor een eigen doel gebruikt. De mensch,
de trem, de wagen, het licht, zij zoeken alle zichzelf. Het geheel is vormeloos. Alle
energieën moeten tot de eenheid worden georganiseerd, gekristalliseerd en zichtbaar
gemaakt. Zoo ontstaat een werk; - dat mag men dan, zoo men dit wenscht, een
kunstwerk noemen.
Wij bouwen ter schepping van dit nieuwe ‘kunstwerk’, op een plek, die van alle
kanten toegankelijk moet zijn en open, een stellage op; dat is de tooneel-machinerie.
Deze toestel (Lissitzky denkt dien zich ook als een geweldige spiraal, bestaande uit
een band van glas van een of twee meter breedte) geeft aan de ‘tooneel-lichamen,’
(van enkele waarvan hier teekeningen zijn gereproduceerd,) alle gelegenheid van
beweging. Bijgevolg moeten al de deelen van dien (glazen) toestel liefst nog
verschuifbaar, draaibaar, rekbaar enz. zijn. De onderscheidene hoogten, die in deze
stellage bewandelbaar zijn, moeten vlug in elkaar kunnen overgaan. Alles is geraamte,
constructie, (en glas), opdat de, in het tooneelspel bewegende lichamen geen oogenblik
gemaskeerd worden.
De tooneel-lichamen zelf zijn elk, naar behoefte en wensch, volgens de teekeningen
van den tooneel-beelder (scenario-beelder) gevormd. Zij glijden, rollen, zweven
omhoog, in en over de stellage.
Alle deelen dezer stellage en alle tooneellichamen worden nu door middel

*) ‘Die Plastische Gestellung der Electromechanischen Schau’.
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van electro-mechanische krachten en toestellen in beweging gebracht, en de centrale
van dit alles is in handen van één enkele persoon.
Deze persoon is de zoo straks reeds genoemde tooneel-beelder. Zijn plaats bevindt
zich in het midden van de stellage aan de schakeltafels van alle energieën. Hij
beheerscht de bewegingen, het geluid en het licht, die hij voor de voorstelling noodig
heeft. Hij schakelt b.v. den radio-luidspreker in, en over het heele plein, over het
heele amphitheater klinkt het geraas der spoorwegstations, waarop hij door die
bepaalde schakeling heeft aangesloten, een ander maal verwekt hij zoo het ruischen
van den Niagarawaterval of het gehamer van een metaalfabriek. In de plaats van de
aparte speel-lichamen spreekt de tooneel-beelder in een telefoon, die met een lamp
verbonden is, of in andere apparaten, welke zijn stem in verband met de verschillende
karakters der aparte figuren veranderen kunnen. Electrische zinsneden vlammen
boven en aan de stellage éven op, en gaan dan weer uit. Lichtbundels, door prisma's
en bewegende spiegels gebroken, volgen de mouvementen van de speel-lichamen.
Zoo brengt de tooneelbeelder temidden van de vele gebeurtenissen, die zijn scenario
voorstelt, zelfs de meest elementaire gebeurtenis tot haar hoogste spanning.
Rondom die stellage nu, in welks midden de tooneel-beelder aldus gezeten is,
bevindt zich amphitheatersgewijs een publiek, dat, in verband met de van overal
zichtbaarheid der groote speel-figuren en met de onbeperktheid van de geluidskracht,
zoo groot kan zijn als plein of rondomgebouwd colosseum het toelaten.
Voor een eerste opvoering in den zin van zulk een electro-mechanisch tooneel
heeft Lissitzky aan een modern stuk gedacht, dat evenwel nog voor den schouwburg
geschreven is. Het is de futuristische opera ‘Zegepraal over de Zon’ van A. Kroetsjonsj
geweest, den uitvinder van het klankgedicht en voorman van de nieuwste Russische
dichtkunst. De opera werd in 1913 in het toenmalige Petersburg voor het eerst
opgevoerd. De muziek was van Matjoesjian (kwarttonen). Malewitsj schilderde het
decoratieve deel (een zwart kwadraat). Voor deze futuristische opera heeft Lissitzky
de spelfiguren geteekend, die dan in het moderne Rusland, anders dan in 1913, op
de boven beschreven stellage - indien die ooit was gemaakt - een honderd maal ruimer
publiek zouden hebben bereikt.
De inhoud van deze opera van Kroetsjonsj, die dus vóór den oorlog ontstaan is,
was op zichzelve reeds ‘futuristisch’, in zooverre zij een voorbode en niet een gevolg
van de revolutie geweest is. In die opera wordt de zon, als uitdrukking der oude
wereld-energie, van den hemel omlaag gerukt door den modernen mensch, die met
de krachten van zijn technische heerschappij - als de nieuwste Prometheus - zich een
eigen energiebron schept. Deze grondgedachte van de opera - waaraan een zekere
geestelijke overmoed niet ontbreekt! - is ingeweven in een grooter samenstel van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

LI

SPORTSMEN.

DE NIEUWE MENSCH.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

RUZIEMAKER.

DOODGRAVERS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

LII

EEN DEEL VAN DEN TOONEEL-TOESTEL.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

237
gebeurtenissen. De taal is a-logisch. Enkele zangpartijen zijn klankgedichten.
De bij deze opera behoorende teksten hebben Lissitzky, zoo klaagt hij, gedwongen,
aan zijn figuren ‘iets van de anatomie van het menschelijke lichaam te laten’. De
figuurteekeningen, die de groote map bevat, zijn hier en daar van steendruk-kleuren
voorzien. De kleuren echter van deze modelplaten, die hier in dit tijdschrift kleurloos
slechts worden gereproduceerd, moeten als equivalent van materialen beschouwd
worden; d.w.z. bij fabriceering worden de roode, gele of zwarte deelen der figuren
niet met dezelfde kleur bestreken, zij worden veeleer direct vervaardigd in met die
kleuren harmonieerend materiaal, b.v. geel koper, grauw ijzer enz.
‘De verdere verwerking en toepassing van de hierin neergelegde ideeën en vormen
laat ik anderen over en ga zelf aan mijn volgenden arbeid’, zegt Lissitzky droogjes
tot slot van zijn inleiding.
Zal zoo'n electro-mechanisch amphitheater, als door Lissitzky ontworpen is, ooit
werkelijkheid worden?
De Russen hebben direct na de bolsjewistische overwinning groote waarde gehecht
aan, ten eerste het behoud van de cultuur-monumenten der z.g. burgerlijke periode,
wat gebleken is door hun, naar o.a. Prof. W. Martin in het Handelsblad ons heeft
meegedeeld, zorgvuldige bescherming en organiseering van alle aanwezige staatsen (vroeger) privékunstverzamelingen, zoodat men, speciaal door de nationaliseering
dier privékunstverzamelingen, nergens ter wereld op dit oogenblik b.v. van de
belangrijke moderne Fransche schilderkunst een overzicht kan vinden, dat zelfs in
de verte dat van ginds benadert; maar de nieuwe Russen hebben, als
politieke-massabewegers. vanzelfsprekend een nog grooter waarde gehecht aan het
massa-theater. In den aanvang lieten zij een spelleider de vrije hand, die dan b.v. een
groot plein uitkoos met een of ander keizerlijk paleis als achtergrond en uit de menigte
de noodige vrijwilligers wierf, veertig, vierhonderd, vierduizend zelfs, - aan wien
verder Waterstaat, Leger, Gemeentebedrijven ter dispositie stonden. Met al die
middelen werden dan groote massa-opvoeringen geënsceneerd. Iets van deze
massakunst zien wij in de veel besproken Sovjet-films, als de Potemkin; de massa,
die geen spelkwaliteiten heeft, doch die speelt zooals een wuivende wilg op een film
‘speelt’, of een voorbijdrijvende wolk, n.l. onbewust, wordt eenvoudig op het juiste
oogenblik gefotografeerd.
Lissitzky gaat, zooals men gemerkt heeft, van een geheel ander beginsel uit. Hij
speelt niet mèt de massa als middel, doch richt een spel in, voor de massa bestemd,
maar ten slotte door één persoon hanteerbaar, een openlucht-marionettenspel van
geweldige proporties en waarbij de modernste aanwendingen der electrische krachten
een totaal vernieuwd schouwtooneel doen ontstaan.
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Octoberdag,
door Hélène Swarth.
Gelijk een bolgedromde kudde schapen,
Langs gouden woudzoom, golven blonde struiken.
Als bonte popjes, boerevrouwtjes duiken,
In 't voorschoot broozen bladerschat te rapen.
De popels rijzen recht met schralen, sluiken
Te slanken groei als hooggeschoten knapen.
Gestrekt en lui, de bruine velden slapen.
In 't boscharoom October is te ruiken.
In ros gewaad, als rimpelruige wijzen,
Staan de eiken streng met grijze mossen baarden.
De sparren zwart, die 't kleed van rouw bewaarden,
In zomerzon, ten blauwen hemel wijzen,
Waar wolken, wit lijk zeilen windgezwollen,
Door 't ruim azuur naar lichte landen reizen.
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François Villon,
door Hélène Swarth.
O gij die dolend dichtte, o vreemde vagebond,
Nu peinzend droef, dan spottend vroolijk als een guit,
Belust op deernen, wijn en loos geroofde buit,
Die voor uw moeder vroom een snoer van rijmen wondt
Rondom het beeld der Maagd, die 't Kindje in de armen sluit,
Voor sneeuw van lang voorheen en schoonheid, die verzwond,
Onsterfelijken zang vol teedren weedom vondt,
Gelijk in lentewind een eerste merel fluit!
In levens labyrinth, hoe zuiver zong en zoet,
Op 't rhythme van uw stap, het ruischlied van uw bloed,
Taveerne-woesteling, ten dood gedoemde dief,
Die schier met galgestrop uw zonden hadt geboet!
Mij zijt gij lief en 'k voel: den Heiland waart gij lief
Hebt ge in het Eeuwig Land niet Paul Verlaine ontmoet?
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Wachten,
door D. Zijlstra.
De regen zingt aan de ruiten.
Ik luister, ik luister en wacht.
Waarom? Ik weet toch dat buiten
niets anders kan zijn dan de nacht.
Niets anders dan nacht en regen
is buiten het oude huis.
Ik wacht. Wordt niets verzwegen
in dit eentonig geruisch?
Ik wacht heel lang en ik luister.
Wie zwijgt er boven den nacht?
O spreek - het lichtste gefluister
is mij genoeg. Ik wacht.
De regen zingt aan de ruiten.
Het eenige, eeuwige lied:
De nacht en de regen zijn buiten en anders is er niet.
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Eene merkwaardige muurschildering,
door B. Ferwerda
IN een buitenwijk van Nijmegen, niet ver van den grooten weg, dien de volksmond
de ‘Mooksche baan’ noemt, heb ik dezer dagen in een klein kerkgebouwtje een
merkwaardige muurschildering bezichtigd. Bij deze mededeeling verbindt men
onwillekeurig aan de begrippen ‘Nijmegen’ en ‘muurschildering’ de gedachte aan
eene vondst op oudheidkundig gebied, daar immers de stad Nijmegen en hare
omgeving zoo rijk zijn aan herinneringen uit vroegere eeuwen. De muurschildering
echter, waarover ik thans schrijven wil, is geen oudheidkundige vondst, integendeel,
zij is eerst kort geleden gemaakt en reeds door velen vóór mij bezichtigd en mogelijk
beschreven. Doch juist het feit, dat hier een schilder, die zich tot heden niet met het
maken van muurschilderingen had beziggehouden, de taak had aangedurfd een
Protestantsche kerk daarmede te versieren, en de belangstelling in de vraag, hoe hij
deze opdracht zou hebben uitgevoerd, deed mij den tocht naar Nijmegen ondernemen;
en ik heb mij mijn reis niet beklaagd. Het komt mij voor, dat de uitdrukking
‘merkwaardig’, die ik voor dit werkstuk bezigde, niet ongerechtvaardigd is en ik wil
trachten mijn indrukken daarover in deze regelen neer te leggen, om daarmede voor
het werk van dezen kunstenaar meer belangstelling te wekken, dan deze tot heden
daarvoor heeft ondervonden.
De schilder Jan van Vucht Tyssen, die mij zijn werk in het wijkgebouw der Ned.
Hervormde Gemeente aan den Hazekampschen weg te Nijmegen liet zien, vertelde
het volgende over de totstandkoming ervan. De Protestantsche gemeente in de
buitenwijken van Nijmegen en hare onmiddellijke omgeving had zich in de laatste
jaren sterk uitgebreid, zoodat tot de stichting van een wijkgebouw daar ter plaatse
besloten was. Hij zelf had aan de totstandkoming ijverig deelgenomen en toen, tijdens
de bespreking der bouwplannen, het denkbeeld was opgekomen, het inwendige van
het kerkgebouwtje met schilderingen te versieren, zich in principe bereid verklaard,
deze uit te voeren. Zooals het meer gaat met dergelijke plannen, was over de
uitvoering daarvan niet meer gerept, tot op zekeren dag, toen het muurwerk bijna
gereed was, de architect tot hem zeide ‘wel, mijnheer Van Vucht Tyssen, wanneer
begint U nu te schilderen?’ Daar zag zich onze kunstenaar plotseling voor een aantal
vragen gesteld: ‘Hoe zal ik deze muren versieren?’ ‘Welke voorstellingen mag ik in
deze omgeving aanbrengen?’ ‘Welke techniek beoefenen?’
De taak was moeilijk, doch tevens aanlokkelijk; daar waren vraagstukken van
artistieken, technischen, en godsdienstigen aard op te
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lossen. Terwijl in zijn geest het plan voor de voorstelling, die hij op het muurvlak
wilde uitbeelden, tot rijpheid kwam, hield hij zich bezig met de wijze van uitvoering
daarvan en was al spoedig tot het besluit gekomen, de zuivere techniek van het ‘al
fresco’ schilderen toe te passen, zooals de oude Italiaansche kerkschilders dit vroeger
gedaan hadden. Hiermede had v. Vucht Tyssen zich zijn taak niet gemakkelijker
gemaakt, daar deze techniek heden ten dage weinig meer beoefend wordt, en de
litteratuur, die hem daarover ten dienste stond, teneinde zich van de werkwijze en
materialenkennis op de hoogte te stellen, uitermate gering was.
In den tegenwoordigen tijd worden de meeste muurschilderingen vervaardigd door
eerst de muurvlakte geheel af te pleisteren en te laten opdrogen, waarna men met
eenig bindmiddel de teekening en de kleuren opbrengt, zooals een schilder dat ook
op linnen of paneel doet. Men maakt dus als het ware een schilderij op den wand.
De alfresco techniek echter berust hierop, dat men in de natte specie de verfstof
aanbrengt, die door het proces, dat men ‘verkiezeling’ noemt, dan innig met de specie,
tijdens het opdrogen, verbonden wordt. Hierdoor verkrijgt men een schildering, die
niet op de muurvlakte zit, doch een geheel vormt met den muur zelve en veel beter
bestand is tegen de inwerking van vocht en temperatuursverschil, zoowel als van het
licht, terwijl de eerstgenoemde wijze van doen hierin geenszins zekerheid biedt. De
moeilijkheden van het alfresco schilderen zijn echter ook veel grooter: men is
genoodzaakt dat deel van den muur, dat ter beschildering gereed gemaakt is,
onmiddellijk en achtereen af te maken, terwijl iedere verfstreek door de natte specie
wordt opgenomen, zoodat overschilderen of retoucheeren bijkans is uitgesloten. Een
gemaakte fout, een mislukt onderdeel kunnen alleen hersteld worden, door dit deel
der schildering weder af te bikken en de geheele behandeling opnieuw te beginnen.
De samenstelling der specie is ten slotte een onderdeel van groot gewicht en vereischt
nauwlettend toezicht en bekwaam werkmanschap. De schilder vertelde mij dan ook,
dat hij, ten einde hiervan op de hoogte te komen, het vak van stucadoor was gaan
leeren en hierin goede vorderingen gemaakt had.
Terwijl nu deze zuiver technische vraagstukken door hem tot oplossing gebracht
werden, hield de geest van den kunstenaar zich bezig met de artistieke voorbereiding
van zijn arbeid en rijpte het plan van de voorstelling, die hij zou aanbrengen, in zijn
geest. Merkwaardig is, dat v. Vucht Tyssen voor zijn muurschildering geen
voorstudies maakte, doch het geheele werk als het ware improviseerend tot stand
bracht en de details uitvoerde naar de ingeving van het oogenblik.
Het voor beschildering aangewezen vlak was de achterwand van het kerkgebouw,
waarin zich een nis bevindt, die ruimte biedt aan den voor-
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ganger met zijn katheder. De muur rijst recht omhoog, zonder onderbreking, tot aan
de kap, die de hoeken afsnijdt.
De schilder koos als onderwerp Mattheus 13, vers 3: ‘Ziet, een zaaier ging uit om
te zaaien’, welke tekst hij in een halve cirkelboog boven de schildering aanbracht.
De ruimte tusschen nis en cirkelboog verdeelde hij door een flauw gebogen lijn, de
aardlijn, in twee deelen; daarboven is een heldere, lichtende hemel, daaronder de
aarde. De zaaier, een forsche mannefiguur, steekt bijna ten voeten uit donker tegen
den lichtenden hemel af en strooit het zaad uit met volle handen. Op de aarde is in
mensch-figuren afgebeeld, hoe het zaad wordt opgenomen.
Links ziet men het zaad, dat op de rotsen neerviel: een man, die moedeloos neerzit,
bezield misschien met goede voornemens, maar wien de innerlijke kracht ontbreekt;
het zaad is slechts even ontkiemd, doch kan geen wortel schieten.
Daaronder de zoeker naar wijsheid, door ouderdom gebogen; de staf, waarop hij
steunde, begeeft hem, wanneer hij den rand van het graf nadert. Met zich mede sleept
hij een vrouwefiguur, een volgelinge van valsche leerstellingen, tegen haar zin
meegevoerd in het duister. Op den grond uitgestrekt een man, in de kracht van zijn
leven gebroken door zelfoverschatting.
Meer naar het midden beeldt een tweede groep het zaad uit, dat langs den weg
gezaaid is. De oppervlakkigheid, de ijdelheid, de behaagzucht, voorgesteld door een
dansende mannefiguur, met een herdersfluit in de hand, en door een meisje, dat zich
in een spiegel beziet. De pauw, vogels en vlinders zijn de zinnebeelden, die de
bedoeling van deze figuren moeten versterken.
Rechts ziet men de voorstelling van het zaad, dat in de doornen viel. Te midden
van doornig struikgewas zit de dronkaard terneder, de man die slechts van het goede
der aarde wil genieten. Een vrouw, die het spinrokken niet uit de hand kan leggen
en op de vingers natelt, wat er nog allemaal voor beslommeringen voor haar te doen
vallen; zij tobt over deze dingen en heeft geen tijd voor hoogere belangen. Voorts
de rijkaard, die alleen denkt aan aardsch bezit, zijn geld tellend bij een zwaar bepakte
kameel.
In het midden eindelijk is de uitwerking afgebeeld van het zaad, dat in vruchtbaren
bodem viel. Een oude man, aan het einde van zijn leven gekomen, knielt dankend
neer, terwijl zijn vrouw de laatste schoof nog samenbindt van de oogst, die zij hebben
ingehaald. Een jonge moeder met haar kind in de armen vormt met den arbeidenden
man, die de ploeg bestuurt en den akker voor nieuwe vrucht bereidt, de zinnebeelden
voor huiselijk geluk en arbeidzaamheid. Het jongere geslacht, dat den arbeid der
ouderen eenmaal zal overnemen, wordt verpersoonlijkt door den zoon,
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die zijn vader bij het ploegen behulpzaam is en het kinderfiguurtje, dat spelend de
bloemen bijeenraapt, die tusschen het koren zijn gegroeid.
De geheele voorstelling is gehouden in warme, heldere kleuren en in eenvoudige,
voor ieder begrijpelijke vormen.
Beoordeelt men nu den stijl, waarin de schilder zijn werk heeft uitgevoerd, en ziet
men nauwkeurig toe op de teekening van iedere figuur afzonderlijk, dan zijn daarin
gemakkelijk eenige fouten aan te wijzen. Sommige figuren zijn academisch niet
geheel juist, een enkel detail niet geheel gelukt. Velen zullen misschien aanvoeren,
dat de stijl van het geheel - de compositie - niet ‘modern’ is en dit den kunstenaar
als een fout aanrekenen. Hij wijkt hierin inderdaad af van de opvatting van vele zijner
tijdgenooten. Doch voor de verdediging, die hij zelf van zijn zienswijze geeft, is veel
te zeggen. Hij wilde hier spreken tot zijn geloofsgenooten, waaronder vele zeer
eenvoudige menschen zijn, in voor hen begrijpelijke taal. Zij moesten, wanneer zij
tijdens de kerkdienst naar zijn schildering keken, niet gesteld worden voor problemen
van ingewikkelde en voor hen ongewone artistieke uitingen, doch beelden voor zich
zien, die zij bevatten konden. Ook moest alles vermeden worden, wat ‘wereldsch’
kon aandoen, of de gedachte aan katholieke opvattingen kon opwekken.
Is de kunstenaar nu in deze opgave geslaagd? Ik geloof van wel, en meen dat men
hem daarom enkele technische tekortkomingen kan vergeven. De geheele schildering
doet prettig en eenvoudig aan, men voelt er den kunstenaar in, die met geheel zijn
hart zijn geloofsleven voor de eenvoudigen van geest heeft willen uitspreken. En
wanneer men hem dan hoort spreken van de vele opofferingen, die hij zich heeft
moeten getroosten om zijn werk tot uitvoering te kunnen brengen, wanneer men
aanvoelt, hoe bij hem geen persoonlijk voordeel of reclamezucht de drijfveer is
geweest tot het aanpakken van dit werk, doch slechts de artistieke lust, iets bijzonders
te maken en de geloofsovertuiging, iets goeds tot den bloei van zijn gemeente bij te
dragen, dan, waarlijk, meen ik te mogen spreken van een merkwaardige
muurschildering, die daar in het wijkgebouw der Ned. Hervormde kerk is tot stand
gekomen.
De Protestantsche gemeente te Nijmegen mag trotsch zijn op haar wijkgebouw,
trotsch ook op het bezit van een kunstenaar onder hare gemeenteleden, die zoo in
allen eenvoud, niet tellende de zwarigheden, een kunstwerk schiep, waarin hij zijn
geloof en zijn kunst beide met eere diende.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede deel.
Zesde hoofdstuk.
ER waren veel vrouwen die Ruth Lenooy benijdden, niet alleen om haar geld en haar
goed uiterlijk, - ook om wat moeilijker onder woorden was te brengen: een
onafhankelijke en hooghartige houding, iets onkwetsbaars en een vastheid van
levensinzicht. Natuurlijk was Ruth zich hiervan bewust. Na haar kleine avontuur met
Charles Lomb, nu weer eenige jaren geleden, - had ze zich ernstig afgevraagd of
haar positie zou te verbeteren zijn door een ander huwelijk. En haar slotsom was:
neen. Frans bood haar, bij een aanzienlijke maatschappelijke hoogte, de grootste
veiligheid. Bovendien was ze gewend aan Frans; ze had hem in haar jeugd getrouwd,
toen ze zich gemakkelijk aanpaste; voor intimiteiten met andere mannen schrok ze
terug. Niet dat haar gedachten bijzonder kuisch waren, maar ze was heel weinig
erotisch. Ook leerde ze dat aan een vrouw niets wordt vergeven. Ze hoorde het gretige
monkelpraten over vrouwen die een kleinen misstap hadden begaan, - zelf deed ze
daaraan mee. Dan werd het gesprek soms ook openlijk en luid, in vaststaande,
onwrikbare woorden. Sommige van die afgedwaalde vrouwen kwamen daarna
opnieuw in de oude omgeving, werden vriendelijk, zelfs met blijdschap ingehaald,
maar Ruth kende den ondergrond van minachting, die bleef. Neen, een vrouw moest
onbesproken zijn. Haar kleine flirtation met Lomb had gelukkig geen aandacht
getrokken. Ze zou nu niet meer kunnen zeggen waarom ze het begonnen was. Alleen
om Frans uit te lokken? om, als hij haar iets ten laste legde, luchtig-weg te vragen:
En jij? heb jij je niets te verwijten? Ze wilde immers zijn geheimste leven kennen,
nadat hij haar eenmaal van een scheiding had gesproken. - Maar het was haar
onmogelijk, hieraan te blijven denken, door de jaren heen, - want het leven ging
voort, en de dingen kwamen meest zooals z i j ze wilde. De jongens waren naar
kostschool gestuurd, - dat sprak toch ook vanzelf; Flor moest binnenkort naar
Zwitserland voor haar talen. Het kind verzette zich nog, maar dat beteekende niets
in Ruth's oogen. Zijzelf had nu haar werk, het werk dat de vrouw van een groot man
doen kon. O, die dagen van stille triomf, toen zij Frans had voorgesteld zich uit de
zaken terug te trekken. Argeloos en ernstig praatte ze met hem. - Wel, ik tracht
natuurlijk je te begrijpen; ik meende dat je niet de man was voor dit eeuwige geld
verdienen. Het is noodzakelijk geweest, en dus was
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het ook goed, - maar op den duur.... bevredigt het je? Zou je niet van koers willen
veranderen? je meer wijden aan.... ja, ik weet het niet, aan algemeene belangen,
bijvoorbeeld?
Hij luisterde maar en keek nadenkend. Och, de kwestie voor een vrouw was: alle
blikken uit te houden. - Er zit meer in je dan een handelsgeest; - daarom, als je eens
iets aanpakt, - je zult alles kunnen.
- Wat wil je dat ik zal doen?
- Ik? Ze lachte even. - Alleen wat jezelf wilt.
- Waarom zeg je me dit dan?
Nu was het haar beurt om hem aan te kijken. - Mag ik niet meer met mijn man
over zijn karakter praten?
- Je zoudt willen dat ik in de politiek ging, en dat jij mee kondt spelen in je eigen
salon.
- Maar Frans! Ik geloof niet dat onze salon daarvoor groot genoeg is.
- Dan zal je willen verhuizen.
- Neen, had ze beslist geantwoord, aan dit huis ben ik gehecht.
Toen had hij dan aarzelend iets los gelaten van vroegere illusies. In den handel
blijven, maar zijn verdiensten, die hij dan zelf niet meer noodig had, voor een goed
doel gebruiken.
- Zie je wel, wierp ze er tusschen.
- Of wat je zei: iets heel anders beginnen, - maar wat?
- In de politiek is zooveel onwaars, - maar.... het h o e f d e toch niet leelijk te zijn.
Ze sprak als tot zichzelf. - En vooral nu, na den oorlog, - ik hoor zoo vaak beweren
dat het een tijd is voor groote hervormingen. Ik begrijp al die dingen niet, natuurlijk,
maar jij bent een groot-aangelegd mensch, dat heb ik altijd geweten.
Hij lachte schamper. - Zoo, ben ik dat. Toch sprak bij verder met haar. Hij sprak
als iemand die berouw heeft over ieder woord, maar zij merkte dat niet, - ze wist
alleen dat ze de roos in het hart had getroffen. Hijzelf, zei hij, had niet gedacht dat
de zaken hem zoo zouden binden; - hij kon niet terug, hij kon zelfs het tempo niet
regelen. Hij werkte als een slaaf, en verdiende als een.... als een....
- Wel? vroeg ze guitig.
Hij vulde aan: Als een gek. - Het eenige wat hij op 't oogenblik wist te doen buiten
zijn werk om - het initiatief kwam zelfs niet van hem - was met enkele collega's een
groot oud buiten koopen, en dat laten inrichten als vacantieoord voor hun gezamenlijk
personeel.
- Ja, stemde ze toe, dit is nu nog maar een klein begin, toch moet je het aangrijpen,
dunkt me.
Hij legde haar uit hoe hij en die anderen - hij noemde hun namen - zich dit hadden
voorgesteld. De bezitting was voor een appel en een ei te koop, maar het huis moest
grondig worden gerestaureerd. Dan moest
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er huishoudelijk personeel zijn en een goede administrateur - een vrouw misschien
- die de vacanties regelde. Er kwamen een zestigtal gezinnen voor in aanmerking,
en het huis zou er niet meer dan twaalf tegelijk kunnen bergen.
Ruth knikte. Het moet een soort hotel worden, zei ze, de vrouwen moeten niets
zelf mogen doen, anders rusten ze niet uit. O, het is een prachtig begin, en die
administrateur kan ik wel zijn.
- Jij?
- Ja, ik heb toch heelemaal geen werk?
- Dan zou je het zonder salaris moeten doen.
- Natuurlijk, wat dacht je?
- Het zou ons een twee honderd pond per jaar schelen.
- Wacht maar, zei ze vroolijk, het zal zeker genoeg geld kosten?
Daarop gaf hij geen antwoord.
En Ruth had zich in het geval ingewerkt. Ze had weinig geleerd, maar was niet
dom, en bovenal: ze bezat fantasie. Ze reisde herhaaldelijk naar Sussex, waar de
bezitting lag, ze besprak de verbouwing met een jong architect, en telkens deed ze
nieuwe voorstellen. Van een oude oranjerie wilde ze een wasscherij maken; - een
stal, dicht achter het huis, moest tot keuken worden ingericht, in het sousterrain zag
ze plaats voor kinderkamers. Door de jongens die er komen zouden, wilde ze in het
eerste jaar een tennisveld laten aanleggen; - de meisjes konden in den tuin werken.
Wie haar hoorde, kon denken dat ze veel over opvoeding had nagedacht, en over
ontwikkeling voor volwassenen.
Na eenige aarzelingen, die ze hem niet kwalijk scheen te nemen, stemde Frans
toe, en Ruth werd directrice van het vacantie-huis Timberhill. Ze had er een
dagelijksch werk aan, vooral den eersten tijd. Ze bezocht alle families die er zouden
wonen, noteerde hun bijzondere wenschen omtrent kamerligging, tijd van vacantie
nemen, samengaan met vrienden, Ze wist dat ze veel tact had in den omgang; - de
menschen interesseerden haar niet, maar ze vond het grappig te zien, hoe zijzelf met
hen omsprong, in hun kleine huisjes, temidden van hun bekrompenheid, zooals ze
het eens uitdrukte tegenover Mabel Valt.
- Ik zou ook graag iets doen voor mijn man, zei Mabel, maar d i t zou ik niet
kunnen. En, even later: Een beter huwelijk dan het jouwe heb ik nooit gezien. - Een
oogenblik was het stil, dan zei Ruth: Ik zou niet kunnen leven in een slecht huwelijk.
Mabel knikte. - Ik ook niet. Maar, - al die vrouwen, die ertoe gedwongen worden....
In haar stem was even een angstig ontzag.
Ruth fronsde haar wenkbrauwen. - Gedwongen? herhaalde ze, dat is een
afkeurenswaardig woord. Nu lachte ze. Een man is geen bruut meer, tegenwoordig.
Misschien dient zoo'n oorlog wel om hem week te maken.
- Och jij, zei Mabel. Toen gingen ze ongemerkt over op andere dingen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

248
Ruth begreep dat het leven van Frans onveranderd voortging, en in haar hart was ze
daar blij om. Eens zei ze hem: Je edelmoedigheid brengt voor j o u weinig nieuws.
- Ja, wat had je gewild, vroeg hij, het leven van een man laat zich eenmaal niet
bruskeeren.
- Je hebt gelijk, zei ze, dat van een vrouw ook niet. Ze dacht aan den betrekkelijken
eenvoud van haar bestaan. Ze had een groot huis, bedienden, een eigen auto, maar
ze haatte het, met geld te smijten. Haar moeder kon ze berispen om een onnoodige
uitgaaf, en ze droeg eenzelfde toilet soms zoo vaak, dat haar vriendinnen haar
bewonderden om haar durf. Eens, toen ze winkelde met een rijk jong vrouwtje, zei
ze, voor den spiegelruit van een bontwinkel staande: Ik zou dien hermelijnen mantel
kunnen koopen, maar waarom zou ik het doen?
- Omdat hij mooi is, zei de andere lachend.
- Zeker, maar maakt het een groot verschil of hij hier wordt tentoongesteld, of aan
mijn lichaam?
- Voor mij niet, zei het vrouwtje.
- Juist - voor mij ook niet, en ze wendde zich af. Op dat oogenblik voelde ze een
groote macht tot heerschen in zich, waarvoor ze geen uitweg wist.
Frans zat in de eetzaal van hôtel de l'Europe en keek uit over den Amstel. Een dag
in Maart; er voeren groote wolken op een onstuimigen wind, en telkens blikkerde
even de zon in de scherpe watergolfjes. Flor was naar haar kamer gegaan om een
uurtje te rusten. - Amsterdam is veel vermoeiender dan Londen, zei ze. Lief kind, ze sperde hier haar oogen open. Zooals ze tegenover hem zat, en fluisterde.
- Je mag wel hardop praten, meiske.
Ze fronsde haar wenkbrauwen om zijn luiden toon.
Groot was ze geworden, vijftien jaar nu, knap en donker. Voor 't eerst was ze met
hem mee naar Holland, en ze wist zich te gedragen. Een kind, en toch had ze iets
van de jonge vrouw in zich. Ze liep door het Rijksmuseum, volkomen overgegeven
aan het kijken, maar rustig, beheerscht toch. En nu, zooeven.... ze hield zich rechtop
in haar stoel, maar haar gezichtje was bleek en ze knipperde met haar oogen als een
poes. - Wilt u wel een oogenblik op me wachten? vroeg ze, dan doe ik een dutje.
- Natuurlijk; gisteren heb jij wel zoo lang op mij gewacht.
- O, zaken, zei ze, op den toon van een vrouw, die zulk wachten kent. Hij had met
haar naar zijn geboortedorp willen gaan, dien middag, en liet zich toen onnoodig
ophouden in een zakengesprek. Werd hij zoo oud, dat hij zijn tijd niet meer
beheerschte? Waarom die herhalingen, en dat langzaam leeggenipte glas port? terwijl
hij wist dat Flor wachtte, en hij haar den molen wilde laten zien van zijn vader?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

249
- Och, had ze gezegd, misschien staat die molen er al lang niet meer, en dan is het
een vergeefsche reis. Dus waren ze in de stad gebleven, en hij winkelde met haar.
Lief kind.... Hoe was ze zoo geworden, plotseling zoo groot, en dat heldere en wijze
lachje om haar mond.... Weten kon ze toch nog haast niets, van de menschen, en de
wereld. Neen, dacht hij in een flits, want ze houdt van haar moeder, en zuchtte toen,
sterk gehinderd. Hij boog zich wat voorover, trachtte zich het stadsbeeld in te prenten:
de Munttoren, het kleine plein daarvoor, alle trams en de menschenvolte. - Maar de
gedachte liet hem niet los. Moest dat dan komen, de tijd dat ze haar moeder anders
ging zien, en wilde hij het? Ruth was een heel respectabele vrouw; - hoe goed deed
ze niet, de laatste jaren, dat werk aan Timberhill. Ja, ging hij voort, maar zonder
echte toewijding, liefdeloos, maar hardnekkig. En was hij nu niet onbillijk? Laat ik
tenminste haar grootheid zien, zei hij zichzelf, al heb ik haar dan niet lief, niet zoo
lief als ik gewild had. En als ik ooit de gevoelens van de kinderen beïnvloed, dan
ben ik toch een schurk. - O, maar Ruth was niet bang voor hem! hij mocht Flor mee
hebben naar Holland. Toen ze weggingen uit huis, zei ze lachend: Nou, wees maar
eens flink sentimenteel samen, over oude molens en zoo. - Flor noch hij hadden
daarop geantwoord, - maar gisteren schoot het bezoek aan zijn dorp erbij in, en Flor
gaf in plaats daarvan al haar tijd aan het uitzoeken van een geschenk je voor moeder.
Neen, Ruth's invloed zou altijd grooter zijn dan de zijne, - hij was zooveel minder
zelfverzekerd. Onwillekeurig keek hij op, toen hij stemmen hoorde bij de deur. Er
kwam een vrouw binnen, alleen. Ze was vrij groot en slank; - heel rustig kwam ze
naar hem toe. - Ina, dacht hij, kon dit de Ina zijn van vroeger? Neen, het gezicht was
anders. En ze liep voorbij, natuurlijk, zonder een enkelen blik van herkenning.
Waarom schokte hem dit zoo? Ina had andere oogen gehad, en een andere uitdrukking
van gezicht. Vreemd, dat hij haar nooit meer had ontmoet. Zou ze nog iets weten
van zijn vroeger leven, voor hij al die zakenzorgen had? Zooals ze toen hadden
gewoond op die twee kamers, armoedig wel; - hij wist niet eens meer den naam van
de straat. En vrij plotseling was ze weg gegaan; - ja, ze vond toen werk, bij een
Fransche firma, meende hij. Wat leek het lang geleden, eigenlijk in een ander bestaan,
- maar zijn hart had dan nu toch sneller geklopt, toen hij haar meende te zien. Zoo
voelde je het verband met dat verleden. Eigenlijk dacht hij er zelden aan; die eerste
tocht over zee, hij had er Ruth nooit van verteld. Ze zou het misschien niet begrijpen,
hoe hij met Ina... Een soort vriendschap was het geweest. Jammer dat hij haar uit het
oog verloor. Misschien was ze dood nu....
Hij keek weer naar buiten. Aardig waren die bloemen daar op de gracht. Het Singel,
heette dat. - Zou Flor nog lang wegblijven? Er was een man binnen gekomen, die
met de vrouw achter hem praatte, - de vrouw die
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op Ina leek. Hij zou willen dat hij over Ina denken kon, scherp, over haar karakter;
alles bleef nu zoo vaag. Honderd onbenullige dingen gingen door je hoofd, woorden
die je gezegd had, onnoodig. Het leven van den modernen mensch is futuristisch, las
hij gisteren in een Hollandsche krant. Gedachten schoten door elkaar heen, maar wat
je zoudt willen bedenken.... Hoe was Ruth eigenlijk? Nou, hij wist toch sinds lang,
dat ze geen hart had. Een mislukt huwelijk. Er waren o ogenblikken geweest, dat hij
van haar weg wilde gaan. Maar natuurlijk, de kinderen.... En toch, - wat dan? - Kwam
Flor nu maar. Hij had dat meer, als hij op reis was, dat gepieker.
Eensklaps stond hij op en liep naar buiten. Langs de bloemenmarkt ging hij,
slenterend. Het kind zou niet hoeven te wachten, hij was meteen weer terug, - kon
wel wat bloemen koopen om op hun tafeltje te zetten. Zou Ruth dit sentimenteel
vinden?
De schemering begon te vallen; een enkele lichtreclame flikkerde op. Hyacinthen?
prachtig van kleur waren ze in dit halve licht, wit en paars, - maar ze geurden te sterk
binnenshuis. Kijk, er was al zelfs sneeuwbal, gekweekte geldersche roos. Op zijn
dorp wist hij wilde te staan, in het hoekje bij de beek; - bloeiden nu natuurlijk nog
niet. Misschien kon hij er van 't zomer toch eens naar toe. Ruth praatte over een reis,
om de jongens; - ze hadden door den oorlog niets gezien. Zwitserland, Noorwegen.
Flor was prettig gezelschap op reis, maar hij wist niet of hij weg kon, zoo lang. Ruth
lachte, omdat hij nog altijd gebonden was aan de zaak. Zoo'n sterke man, zei ze eens,
is er een touw dik genoeg om jou aan vast te leggen? - Hij was zwaar geworden, den
laatsten tijd. De reus uit Holland, noemde hem een collega. Je zoudt wel eens alles
willen afschudden, alles, verdomd....
- Meneer, een bloemetje? Hij zag het gezicht van een oude vrouw. - Koopt u wat
van mij meneer; - prachtige tulpen, kijk eens wat een steel.
Hij kocht een bosje paarse primula's, die de vrouw van den plant moest afsnijden
- en ging een beetje haastig terug: Flor zou kunnen zijn opgestaan.
- Vadertje, zei ze, een kwartier later, ik vind het heerlijk dat u zoo groot bent, ik
zie u altijd direct.
Hij lachte haar eens toe.
Ze droeg een groen zijden jurkje met korte mouwen. - Hoe vindt u me? fluisterde
ze, vragend ook met haar oogen.
- Mooi, maar ik heb dit toch meer gezien, niet?
- Hè nee, het is nieuw.
- O, zei hij. Toen herinnerde hij zich, dat Ina zooiets gedragen had; - ze stond op
een stoel voor een spiegel, toen kwam hij binnen. - Heel mooi, kindje, zei hij nog
eens, werktuigelijk, maar zijn gedachten gingen voort: waarom had hij Ina toen niet
bij zich gehouden? Ja, God, waarom wel? hij hield niet van haar, - en haar
beschermen? Ze was zoo jong niet
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meer, ze wist wat ze wilde. Uit respect voor haar verdriet nam hij haar mee; - later
deed je nooit meer zulke dingen, als je ouder was, je geloofde dan niet meer zoo
gemakkelijk in een ander. Als Flor nu later.... Flor moest nooit zoo het huis uitgaan;
wien kon zoo'n meisje niet in handen vallen? Hij keek naar het kind: - ze zat heel
rustig, en tuurde naar buiten.
- Hoe vind je Amsterdam?
- Prachtig. Haar heldere oogen blonken.
- Straks een concert van Mengelberg.
Ze knikte verheugd.
- Zou je wel alleen op reis durven? vroeg hij plotseling, naar Frankrijk,
bijvoorbeeld?
- Ik ken nog niet goed Fransch.
- Neen, ging hij voort, en je kent ook de menschen niet, die je zoudt ontmoeten. Er was iets in zijn toon, dat haar belette te lachen, en ze keek hem onderzoekend aan.
Eigenlijk, dacht ze, waren vaders oogen dikwijls vreemd, zoo dof, alsof hij heel moe
was. Als ze hem er nu naar vroeg, en hij zou dan liever in het hotel willen blijven
vanavond.... Ze zuchtte eens.
- Wat is er, vrouwtje?
- Niets.
Een kellner noodigde hen aan tafel.
Ze kwamen op een morgen thuis, twee dagen later, hadden de nachtboot genomen.
Het viel Frans op, dat Flor blij was, toen ze door Londen reden. Om dien glans in
haar oogen, kinderlijk maar toch zacht, bleef hij bij haar, liet zich niet regelrecht van
het station naar zijn kantoor brengen.
Toen hij de voordeur had geopend, sprong Flor hem haastig vooruit. - Hallo! riep
ze. In het huis bleef het stil. Hij luisterde, om haar. Het was Paaschvacantie, de
jongens zouden toch thuis zijn, maar die lagen misschien nog in bed.
-Hallo! Ze ging de huiskamer binnen, draaide zich toen bruusk naar hem om.
- Niemand. Waar z i j n alle menschen?
- Ik weet het niet.
Een dienstmeisje kwam hen tegemoet. - Gisteravond is mevrouw naar Timberhill
vertrokken, met de jongens. Op uw kamer ligt een brief.
- Jasses, zei Flor.
Het meisje trok zich terug met hun valiezen.
Samen gingen ze de trap op, zwijgend; hij voelde haar teleurstelling. Ruth's brief
lag op zijn bureau; hij was niet dicht geplakt. - Lees eens, zei Flor. Dat klonk als een
uitdaging aan haar moeder.
Hij las: ‘Lieve man. Zoo juist krijg ik een telegram uit Timberhill; er is een kleine
brand geweest. Ik moet wel dadelijk gaan, nietwaar? om alles
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te regelen. De jongens neem ik mee; het is zulk lekker weer, en ze kunnen daar
tennissen. Als Flor wil, kan ze natuurlijk nakomen. Wanneer ik thuis kom, kan ik
moeilijk zeggen, maar ik bel morgen je kantoor even op, tusschen vijf en zes. Beste
wenschen. Je Ruth’. Wat een volmaakt briefje, dacht hij, en zei den inhoud aan Flor.
- O, mag ik dan gaan? heeft u hier een bradshaw?
- Ben je niet te moe?
- Neen, maar u? haar stem daalde - vindt u het vervelend?
Hij glimlachte. - Ik moet dadelijk aan 't werk.
- Waar eet u dan?
- Dat weet ik niet. Ga jij je maar gauw klaar maken.
Ze sloeg plotseling haar armen om zijn hals. - We zijn toch heerlijk samen uit
geweest, dank u wel, hoor.
En nu, dacht hij, nu zou je willen vliegen naar je moeder.
Dien avond was hij alleen. Hij at thuis, merkte dat het keukenmeisje op hem had
gerekend.
- Heeft mevrouw gezegd dat ik thuis zou dineeren?
- Neen mijnheer.
- Zoo - het was heel goed. Uitstekende discipline, dacht hij. Hij dronk koffie in
zijn werkkamer; - het was laat geworden. Een bijzonder drukke dag lag achter hem.
Wat wil een man 's avonds, die zoo gewerkt heeft? vroeg hij zichzelf. Hij wist geen
antwoord; - waarschijnlijk was hij voor alles te moe. Maar dan schamplachte hij.
Och wat, te moe? Als hij medicus was, zou hij nog tien patiënten kunnen opzoeken;
of politicus, dan hield hij een groote rede vanavond. Alles kon hij, - maar niet een
paar uur lang zijn eigen baas zijn. In het roezige, gejaagde zakenleven was hij rustig,
beheerscht, - de stilte van het eigen huis maakte hem nerveus. Hij zou naar een cabaret
kunnen gaan, zoo'n derderangs ding; - slechte champagne drinken, waarvan je
hoofdpijn kreeg, en vrouwen.... Neen, hij walgde van lichte vrouwen. Aan die
schepsels wende je niet meer, als je van een dorp kwam. - Hij keek, achterover
geleund in zijn stoel, naar het sterk verlichte plafond van zijn kamer. Armzalig was
het leven, zonder liefde. Aan zijn zaken, - waarachtig, daaraan kon hij meer liefde
kwijt dan aan Ruth. Ze was harder dan hout, en minder menschelijk dan zijn
procuratie-houder. Maar Flor had naar haar verlangd, - hoe was dat dan mogelijk?
Och God, ze was deugdelijker dan het edelste metaal. Leven zonder liefde.... moest
je heel goed zijn, of juist slecht, om dat te kunnen volhouden? hij wist het niet, waarschijnlijk was hij er te middelmatig voor. Toch had hij in zijn jeugd niet geweten,
dat hij dit zoozeer noodig zou hebben. Een vrouw en kinderen.... Maar van Flor alleen
hield hij.
Minutenlang staarde hij voor zich uit, zonder iets te zien. Dan richtte
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hij zijn hoofd op. Kom, hij zou een artikel lezen uit dat economische tijdschrift, dat
hij in Amsterdam had gekocht. Het leven was eenmaal geen droom van geluk.
- Maar hij bleef nog roerloos zitten.
Een klop op de deur stoorde hem. - Ja!
Een dienstmeisje kwam binnen. - Mijnheer, er is opgebeld; de oude mevrouw
Parler vraagt naar mevrouw, of mevrouw dadelijk komen kon.
Hij stond op. - Is er iets? wie belde?
- Dat weet ik niet, mijnheer, ik geloof een vreemde. Mevrouw Parler heeft.... ja,
misschien een beroerte....
- Goed, ik zal gaan. Hij liep voor het meisje de kamer uit. Een afleiding, dacht hij,
iets om te d o e n , bijna welkom....

Zevende hoofdstuk.
Een Zondagmorgen; Frans zat tegenover zijn vrouw aan de ontbijttafel. Het licht van
den koelen, helderen ochtend leek tegen de wanden te dringen.
- Hè, nu ineens buiten zijn, zei Ruth. Weet je: een grint weg langs een kronkelende
rivier, en een bosch aan den horizont.
Hij keek op; haar woorden klonken hem soms als uit een boek. - Nou, zei hij, rijd
erheen.
- Ik heb je toch gezegd dat de wagen ‘en panne’ is.
- Wanneer?
- Gisteren.
Frans schonk zich een kop thee in. - Er zijn ook treinen, zei hij.
Ruth antwoordde niet, maar ze stond op en liep naar de tuindeur. Hij zag dat ze
een sportieve japon droeg van grijs-blauw laken met een leeren ceintuur en
manchetten. Haar kleeren leken hem altijd fonkel-nieuw en toch behagelijk sluitend
om haar heen. Ze had de deur geopend, deed een stap naar buiten in de zon, en
spreidde even haar handen uit. - Ze had van die kinderlijke maniertjes, die hij
wantrouwde.
Een dienstmeisje kondigde mevrouw Searcher aan.
- Violet, zei Ruth vroolijk, en liep haar vriendin tegemoet.
Mevrouw Searcher verontschuldigde haar vroege komst, maar ze had zulke
prachtige rozen gekregen, ze wist niet van wien, maar Ruth moest er een paar van
haar aannemen. Ze reden langs, op weg naar Richmond.
Ruth hield de purper-roode bloemen dicht tegen haar wang, keek blij en
beschroomd naar haar vriendin op.
Weelde-vrouwen, dacht Frans. Bij oogenblikken haatte hij weelde. Nu dwong hij
zich, niet naar hun gesprek te luisteren, wist sinds lang, dat vrouwen in korte,
onafgemaakte zinnen praatten. Maar ze kwamen al gauw op hem toe. Er bleek een
plaats vrij te zijn in den wagen
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van de Searchers, en Violet wilde Ruth zoo dol-graag meenemen.
- Doe het gerust, zei hij.
Ruth keek schuldig. - Maar jij dan? wat denk jij te doen? en tegen haar vriendin,
komisch-plechtig: Hij is mijn man.
Hij voelde zich belachelijk groot en zwaar, voor iemand die zóó over het hoofd
werd gezien. - Ik heb nog brieven te schrijven, zei hij, en vanmiddag.... Wees jij dan
tegen het eten terug, hè?
Violet drukte hem kameraadschappelijk de hand, Ruth wipte even naar hem
omhoog, kuste hem onder zijn oor.
De rozen lagen vergeten op den schoorsteenmantel.
.... Nu zat hij aan zijn schrijftafel en dacht aan Flor. Ruth had haar naar Lausanne
gebracht, twee weken geleden. Het kind was zestien jaar, en hij had geld; - daarom
moest ze naar kostschool. Gisteravond had hij haar geschreven; dat ging nog vrij
moeilijk, hoeveel hij ook van haar hield. En de jongens, Frans en Herbert, die hoorden
nooit iets van hem. Hij nam een blad papier voor zich.
Beste jongens, schreef hij. Jullie leven daar zal wel zoo zijn ingericht, dat er haast
nooit gelegenheid is aan je ouders te denken. Een vader en moeder zijn in Engeland
bijna overbodige dingen, tenminste voor jongens en meisjes die een goede opvoeding
krijgen. Wat een gezonde opvattingen, en wat een gemak aan weerskanten! Een
Zondag als deze: moeder en ik kunnen doen wat we willen; anderen zorgen voor
jullie, ik betaal daarvoor. Ik heb geld te veel, ongetwijfeld; - laat ons hopen dat jullie
leermeesters een goede dosis toewijding en verstand bezitten. Maar ik hoef dit niet
te hopen, ik mag daar zeker van zijn. Jullie moeder zegt, als ze over jullie spreekt,
dat de school goed is. Ze weet daar niets van, maar alle Engelsche moeders zeggen
het, dus.... Hij hield op, schamplachte even. Waar moest dit heen? Langzaam
verscheurde hij het papier. En zou hij nu opnieuw beginnen? Welja, hij had er den
tijd voor.
- Hij vroeg wat ze dachten te worden in de maatschappij, vertelde hun (wat ze al
wisten) hoe hij zelf was omhoog gekomen. Daarvoor was meer energie noodig
geweest, dan ze nu nog zouden kunnen beseffen, - maar zich te handhaven op een
gewonnen hoogte, ook dat vergde veel, en dat zou h u n taak worden. Hij legde hun
uit wat hij begreep onder ‘stand’. Het was iets wezenlijks, als het goed werd opgevat.
Hijzelf was moeilijk in te deelen. Hij was de zoon van een molenaar, verder doctor
in de handelswetenschappen en koopman; - dat rammelde een beetje, - maar zijn
zoons zouden zeker die moeilijkheden wel oplossen. Terwijl hij schreef, wist hij dat
hij ook dezen brief niet versturen zou. Toch verscheurde hij hem niet aan 't eind,
sloot hem zelfs in een enveloppe, die hij bij zich stak. Toen ging hij zijn huis uit.
Buiten was het licht tintelend en overvloedig. Hij liep een poosje zonder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

255
duidelijke gedachte, nam dan een bus naar Hyde Park. De groote grasvelden daar
waren weelderig bebloemd, wit en geel; - er liepen veel menschen met kinderen. Hij
ging eerst een grooten weg, zocht dan onwillekeurig stillere paden. Ergens moest
een klein restaurant zijn, hij wist niet precies waar. Wat kom ik hier zelden, dacht
hij. Vroeger, voor zijn huwelijk, dwaalde hij ook wel eens rond, zoo alleen, - maar
toen was hij jong. Hoe zou het toch komen, dat je in je jeugd alles aan dorst? dat je
niet geloofde aan mislukkingen, en niet bang was voor tegenslag? Nooit meer later
zag je de dingen zooals toen; - de glans ging verloren. Je huwelijk, jouw eigen
huwelijk met Ruth, ging op alle andere huwelijken lijken, was niet beter, en misschien
slechter, dan de meeste. En je rijkdom.... liet zoo koud op den duur. Zoodra je eraan
gewend was - en je wendde gauw - beteekende het niets meer. Tenminste.... neen,
hij was te redelijk om te zeggen: niets, en te wijs om er geluk in te zien.
Een vrouw liep hem tegemoet, een statige vrouw van zijn leeftijd. Hij kende haar;
de houding van dat hoofd, - het blanke, ovale gezicht. Zijn stappen hield hij in. Ze
keek aandachtig naar hem; - nu was er plotseling blijdschap in haar oogen, en ze stak
haar hand uit.
- Frans!
- Dus jij bent Ina, ja zeker, je bent het, ik herkende je onmiddellijk.
- En dat we elkaar nooit eerder gezien hebben. - En ze bleven nog zoo wat staan
praten; de allergewoonste dingen zeiden ze, over het lenteweer, en de groote stad.
Daarbij hielden ze elkaars hand vast, en ze glimlachten, en als vanzelf liepen ze toen
naast elkaar voort. Ze voelden beiden hun leegen dag gevuld door deze ontmoeting,
- dat gaf een tevreden glans aan hun oogen.
Ze vertelden elkaar in groote lijnen van hun leven, enkele zinnen waren voldoende.
- Mevrouw Holwood dus, zei hij en knikte haar eens toe, ja, ik kon wel denken
dat je trouwen zoudt.
Ze naderden het restaurant dat hij gezocht had. - Zullen we hier wat gaan zitten?
of wil je liever in de stad.... Dit ziet er heel eenvoudig uit.
- Liever hier, zei ze.
Ze gingen binnen. Achter het buffet stond een kleine, oude man, die hen beleefd
groette. Er waren weinig gasten. De zon scheen door de vele ramen; de tafels en
stoelen waren van donker bruin, glimmend hout; hier en daar stond een varenplant
in een rood-aarden pot. In een hoek gingen ze zitten, tegenover elkaar. Een jong
meisje kwam vragen wat ze wenschten en ze zochten een eenvoudige warme lunch
uit. Het ging alles zoo snel voor hun gevoelen, - een ongekend vlugge opeenvolging
van kleine daden, die toch belangrijk waren. Maar nu konden ze dan rustig naar
elkaar kijken, en hun eerste woorden aanvullen, behagelijk in de zekerheid dat de
ander oplettend luisteren zou.
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Ina steunde haar armen op de tafel. - We moeten Hollandsch praten, zei ze, en bloosde
even, omdat ze daar nu pas aan dacht.
Hij antwoordde, in zijn moeders taal: Dat is niet eens meer zoo gemakkelijk, maar het klonk toch vlot, en bijna zonder vreemd accent.
Ze vertelde dat ze in Holland geweest was, den vorigen zomer, - toen Lilly naar
Amerika ging. Haar ouders? neen, die leefden niet meer, en Greet was getrouwd,
woonde in den Haag.
- Je bent wel eenzaam, zei hij.
- Och; - Lilly schrijft me veel, en ik heb enkele vrienden, de Kelwins, - maar die
wonen nu in Manchester.
- Zoo. En voel je je aan Engeland gebonden?
- Ja, door Lilly, en Jack, - en misschien nog het meest door mijn leven hier voor
mijn huwelijk.
- Ben je gelukkig geweest met dien man?
Een oogenblik deinsde ze voor de vraag terug. Gelukkig? een bot woord. Ze boog
haar hoofd. - He was so gentle, zei ze. Toen ze weer opkeek, trof haar de blik uit zijn
oogen. Er was warmte in, en een groote kracht van begrijpen. Ze wilde hem haar
hand toesteken, maar bedwong zich. - Vooral na zijn dood, zei ze langzaam, als
zoekend naar haar woorden, heb ik hem lief gekregen.
Hij antwoordde: Dat begrijp ik.
Ze ging voort: Hij was een eerlijk en goed mensch; - zonder hem zou mijn leven
minder rijk zijn geweest.
- En dat dochtertje?
Ze vertelde van Lilly's moeilijkheden, raakte even haar eigen leven aan daardoor,
haar vlucht, dat wist hij bijna even goed als zijzelf, niet waar?
Hij knikte. Toch had ze veel omzichtige woorden noodig, en vaak een gebaar van
verontschuldiging. Soms zei ze plotseling iets in het Engelsch. Haar stem klonk dan
scherper, dacht hij, of was het alleen wat energieker? - keerde dan terug tot de mildere
klanken van het Hollandsch. Onderwijl werd hun lunch opgediend en aten ze. Het
viel Ina wel op dat zij het meest praatte; maar één moest immers voorgaan? en zijn
beurt kwam ook. Ze rekten den maaltijd, vroegen vruchten na, en koffie.
Het werd wat drukker om hen heen; buiten schalden kinderstemmen; - de zon ging
weg uit den hoek waar zij zaten. Ze voelden het sterkere leven en tegelijkertijd de
verzadiging van den middag. Na een kleine pauze in het gesprek vroeg hij: Zullen
we weg gaan?
Ze dacht aan een afscheid, en antwoordde niet onmiddellijk. Hij voegde erbij: Het
wordt hier wat rumoerig, - en toen stemde ze toe.
Weer liepen ze naast elkaar door het park. Ze hoopte dat hij nu iets zeggen zou
over zijn eigen leven; - vriendschap vroeg wederkeerigheid, en als hij bleef zwijgen
zou zij spijt hebben van haar confidenties; - gaf een vrouw zich dan altijd te
gemakkelijk?
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- Je bent weinig veranderd, zei hij, of liever: ik begrijp dat je vroeger ook al was
zooals ik je nu zie, maar toen heb ik het waarschijnlijk niet geweten.
- We waren jong.
- En ik had heel weinig vrouwen gekend. Hij brak weer af. - Woorden vallen hem
moeilijk, dacht ze. Maar is het voor hem ook niet anders dan voor mij? Alles waarover
ik gesproken heb, ligt achter me, en hij staat midden in zijn leven. Ze verlangde naar
de beslotenheid van haar huis, - ze voelde zich moe, - en ze moest iets overdenken.
Buiten het park stond een file huurauto's. Frans stapte op den voorsten wagen af.
- Waar wil je heen? vroeg hij.
- Naar huis. Ze gaf hem haar adres, en hij bracht dat over aan den chauffeur.
- Mag ik je nog vergezellen?
- Graag, als je wilt.
Ze stapten in. Toen de auto in beweging was, vroeg ze rustig: Heb je den tijd?
- O ja, zei hij, mijn kinderen zijn niet meer thuis, en mijn vrouw is met vrienden
mee vandaag. Mijn eigen auto is blijkbaar stuk en dus liet ze zich afhalen.
- Waarom ging jij niet ook mee?
Hij lachte even. Ik kan niet als derde op een bank voor twee zitten; ik moet me
zelfs nu verontschuldigen, dat ik zooveel ruimte inneem.
- Je bent beleefd geworden, zei ze met een glimlach.
Hij keek haar aan. - Was ik vroeger erg lomp? ik kan dat nog zijn, o ja, maar niet
meer altijd. - In zijn oogen was weer die warme blik.
Ina richtte zich wat op; ze voelde geen moeheid meer. Op dat oogenblik wist ze,
dat ze in lang niet zoo jong was geweest.
Frans begon te vertellen over zijn kinderen. Ze begreep al gauw dat hij het meest
van zijn dochtertje hield, maar ze liet het hem niet zeggen. - Er zijn misschien meer
dingen, dacht ze, die niet gezegd kunnen worden. Hij zei ook dat hij haar had meenen
te zien in Amsterdam, een jaar geleden ongeveer; voor 't eerst had hij Flor
meegenomen op reis, en hij zat in zijn hôtel. Maar het was een vrouw die wat op
haar leek, meer niet. - Ze vroeg hem niet waarom hij, lang geleden, nooit meer bij
haar gekomen was, - het zou als een verwijt klinken. Nu sprak hij, terloops, over zijn
zaken. Ze zei hem dat haar vader eens schreef: Frans zit in zaken die zich uitbreiden.
En of dat maar steeds zoo was doorgegaan, vroeg ze met een glimlach.
- Nou, nee, antwoordde hij, en aarzelde; in den oorlog is het moeilijk geweest, en
nog.... Ik heb veel geld verdiend, maar als je me vraagt of ik dat gewild heb? Ja, tot
op zekere hoogte heb ik het stellig gewild.
Ze zei, voorzichtig: Op een goeden dag voel je misschien dat je niet meer je eigen
baas bent.
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- Ja, zooiets is het. Ze zwegen; er verliepen eenige minuten; - beiden wisten ze dat
het leven zwaar en ondoorzichtelijk was. Een beklemming viel op hen, en ze waren
blij dat de auto stil hield. Hij stapte het eerst uit, bood haar toen zijn hand.
- Dus hier woon je?
- Ja, op de tweede verdieping. Iets was er dat haar weerhield te vragen: Ga je nog
even mee?; - de woorden klonken in haar hoofd, maar ze sprak ze niet.
Hij zou ook iets kunnen zeggen, ze verwachtte toch nog iets van hem, ze wist niet
wat. Vreemd oogenblik, dat lang leek te duren....
- Dag Ina, zei hij, dank voor je gezelschap, en hij wendde zich haastig om.
- Dag Frans.
Den wachtenden chauffeur gaf hij het adres van zijn kantoor. Nu reed hij weer.
Ja, hij had de sleutels bij zich, misschien kon hij wat werken. Wat had hij ook gezegd
over zijn zaken? Ze drukten hem. Zou hij er ooit los van komen? Hij wenschte niet
dat een van zijn zoons hem zou opvolgen, hij wilde dat ze fatsoenlijke menschen
zouden worden, meer niet. In kleine Frans stak wel een koopman, misschien, een
slim ventje; - en Herbert? die deed nog maar alleen aan sport. Een volgenden Zondag
zou hij de jongens eens opzoeken. Die brief in zijn binnenzak, die deugde niet. Dat
praatte over hun hoofden heen. Hij zou een vroegen trein nemen; zoo'n Zondag thuis
was àl te belabberd. - Zoo, de straat van zijn kantoor; uitstappen. Betalen, of laten
wachten? liever betalen. Een groote fooi, omdat hij niet kleiner had. Zoo, - de houding
van iederen dag, gejaagd, tot over de ooren in het werk. - Hij wist wel dat hij
gedachten terug drong, en dat het niet lang meer zou gaan.
Op zijn gewone plaats aan zijn bureau ging hij zitten, sorteerde de post. Veel kon
hij niet doen, vandaag.
Neen, hij had haar niet gevraagd te komen, ze was te goed voor zijn huis. Al die
Engelsche vrouwen, vriendinnen van Ruth, dat was wat anders, - maar Ina....
Misschien verwachtte ze het ook niet; ze noodigde hem evenmin bij zich, en ze
hadden voor haar deur gestaan. Dus zou hij haar niet bezoeken. Beter zoo. Maar ze
was blij geweest hem te zien, en - God, wat was ze eenzaam. Ze had zich weggecijferd
voor dat kind, natuurlijk, en het kind zou haar vergeten. En dan - vrienden in
Manchester. M a a r R u t h k o n n i e t s v o o r h a a r z i j n . En hijzelf? Als hij
trachtte het Ruth te vertellen? ze was niet onredelijk.
Hij leunde achterover in zijn stoel, staarde voor zich uit.
Ina was op haar étage gekomen. Gelukkig, Amy was thuis - Amy, die haar verzorgde.
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- Mevrouw, u bent laat, weet u dat wel? ik heb gewacht met de lunch, maar eindelijk....
- Natuurlijk, kind, maar ik heb al wat gehad. En jij?
- O, ik.. Heeft u niets meer noodig?
Ze knikte het meisje eens toe. - Dank je. Ik wil graag vroeg theedrinken, en je
blijft wat bij me zitten, hè? je houdt me gezelschap.
- Ja, mevrouw.
Ze liep nog rond, borg haar mantel en hoed weg. O, ze was blij om haar eigen
huis, blij om de liefde van Amy. Wie had ze anders? Stil, niet vragen. Had Frans
meer? een dochtertje, ver weg, een kind nog. En dan? ze wist het niet, maar wat had
hij eenzaam in dat park geloopen! Voorjaar, een blauwe hemel, glanzend, en stralende
bloemen in het gras, en menschen met een oud, schuldig hart. Haar mond beefde,
maar ze trachte te glimlachen: Speak for yourself. Ze begreep wel: hij had zich niet
willen opdringen, - maar misschien kwam hij toch terug; ze waren immers vrienden
geweest, plotseling.
Ha, daar was Amy met het theeblad. - Amy, zei ze, ik heb een oud vriend ontmoet.
- Och mevrouw.
- Ja, iemand uit Holland. Ben jij nog uit geweest? O nee, natuurlijk, je moest voor
je tyran zorgen. Als ik jou was, liep ik weg.
- Waarheen, mevrouw?
- Ja, waarheen? - In hun oogen was een zich veilig weten bij elkaar.
- Gaat u nu zitten, ik haal uw huisschoentjes wel.
Ze gaf toe, spon haar gedachten verder. - Wat heeft hij, als hij thuiskomt? neen,
ik kon toch niet naar zijn vrouw vragen? een vrouw die leeft, die.... die z i j n leven
beheerscht, misschien. - Ze zuchtte, zonder het te weten.
- Amy, geef me mijn handwerk, wil je? ik ben zoo lui.
- Bent u moe, mevrouw?
- Och nee, niet op letten. - Hoe eenvoudig vroeg hij haar: Ben je gelukkig geweest
met dien man. Hij had een recht van vragen. Ze wist niet wie zijn vrouw was, en een
naam zou haar niets zeggen. - Ze nam haar handwerk op. Vreemd, dat er nu plotseling
zoo veel was om aan te denken; - niet een toekomst, maar haar eigen verleden.
Gewoonlijk leek dat iets dat van haar afgesneden was, en langzaam verschrompelde;
- nu voelde ze de levende strengen van het verband, en een warmte doortrok haar.
Och, het leven was goed. - Ze glimlachte, want altijd nog, als ze dit gezegd had,
voelde ze zich als een zieke die genas.
- Mevrouw, zal ik de thee maar opschenken?
- Ja kind, doe dat.
(Wordt vervolgd).
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Alima, een baboe,
door H.S. Keuls jr.
DE groote, wit-glanzende sterren, zijn huiverend verdronken, in den staalblauwen
hemel van den tropennacht. Zeegroene vegen lichten vreemd, door het gazige duister.
Het betooverde rijk der zware, zwarte schaduwen verzonk bij eerste, schelle
morgenklaarte - het rijk van den nacht, waar ééntonige geluiden, geheimzinnig
ruischelen om de stilte, waar de krampstoot van een tokèh*) spookachtig het zwijgen
breekt, waar ster-juweelen extatisch fonkelen boven het stille vonk-spel der dansende
vuurvliegjes, waar de maan, breed, haar zilveren licht werpt, over droomzwarte
palmen. Witte vormen van huizen en paviljoens springen uit het korrelzwarte duister.
Luiken gaan open en het eerste buitenlicht knaagt aan het holle zwart der
muren-omslotenheid. Dàn rekken zich zuchtend, de mensch-lichamen onder de
klamboe's. Dàn vluchten de tjitjaks met snelle glijvaart, langs de witte muren, weer
angstig terug naar hun holen. Een snelpootige spin staakt den nachtelijken arbeid en
het neuriën der talrijke muskieten gaat verloren in de nader-ruischende
dagbedrijvigheid. In het jonge morgenlicht, bieden tropenbloemen hun weelderige
teederheid, eenzame schoonheid op de kleine grasperken, temidden der grauwe,
verlaten erven, wachtend tusschen de muren der huizen, de galerijen en paviljoens.
Dàn verschijnt in de achtergalerij de hand van een blanda, die kletterend optrekt een
jalousie. Er staat, als buiten deze droomerige werkelijkheid, de gedaante van een
man in bleek-grijze streeppyama, het oude, verleefde, maar nog rossige gelaat,
scherper door een puntbaard. Hij heeft een handdoek over zijn arm hangen en in zijn
hand, tooneelsgewijs naar voren, een zeepbakje. Hij verkent de omgeving, tuurt naar
den hemel en zegt iets in zich zelf over het weer, waarbij de baardpunt éven opwipt.
Iederen morgen trekt hij die jalousie op en staat daar starend, op de eerste trede van
het trapje, dat tot het erf toegang geeft. Recht, het hoofd achterover, gaat hij met
flinke passen naar de kamarmandi,†) waarna hij, straks frisch gewasschen teruggekeerd,
om den ‘djongos’ roept, die een kop koffie moet brengen. Dàn draait hij aan den
slinger van zijn pathéfoon en past een plaat, met voorbeeldige voorzichtigheid; een
bedrijvige walsmuziek schuurt dan langen tijd, over de vroege morgenstilte.
‘Ajo lekas’§) - ‘djongos, sini’**) - de sissende bevelen van de ‘blanda’, wekken de
nog arbeidstrage bedienden tot grooter spoed; van alle kanten komen zij aanloopen,
om de dag-bevelen in ontvangst te nemen, zich

*)
†)
§)
**)

tokèh, tjitjak = hagedissoorten.
kamar-mandi = badkamer.
Ajo lekas = vooruit, maak haast.
sini = hier.
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miskend voelend, vreemd-lachend verspreidend, voor hun bezigheid, Uit de verte
nadert het eigen-aardige, zingzangerige maatgeluid van tropische dagbedrijvigheid.
Het zijn de inlandsche arbeiders langs-de-wegen, in dansershouding, het hoofd gebukt,
door de òpveerende draging van de pikoelan, het bamboe-juk in den nek; het zijn de
kleine, vlijtig stappende paardjes, naderend bij zacht-glinsterende belleklanken en
de gelijkmatige dreuning der wielen van ebro's, deelemans en sado's,*) waarop
flegmatisch, de inlandsche bestuurder, een strootje in 't hoofd, zit weggedoken.
Rhytmisch danst het werkleven over den weg, streelt als een verfijnde zinnelijkheid,
de òpveering der jukken in den nek, klinkt éven vreemd, door het schelle tropenlicht,
als een aangehouden, smartelijke klacht, de uitroep van een bami-†) venter. Maar dan,
krachtig, realistisch, Westersch, beukt de massale klank van het getoeter en de
schichtige signalen der snel voortsnorrende auto's, de ijzeren gromming van
tram-in-rails, èven onmeedoogend, de tragere, meer teedere, eentonig-glinsterende
melodie van den inheemschen arbeid. Nu gaan langzaam, voortdurend tot den
namiddag, de muren der huizen witter en stiller worden, onder het schelle licht van
de tropenzon. Maar op de eenzame, vragende muur van het gevangenisgebouw, beitst
thans nog de vroege zon een gouden wak. Het is nu nog maathoudend en teeder, het
striemt nog niet met brute hevigheid, het heete licht van de ‘koperen ploert.’ Breed
waaieren de zonneglanzen goudlichtend, over de bronzen en zwart-donkere lichamen
der inlanders, in een plechtigen stoet, langs een trapje, afdalend naar de bruingroene,
papperige watermassa der kali. Het is de kleurige, Oostersche stoet van jonge vrouwen
en mannen, het lichaam behaagziek getooid, met de sierlijk omslagen sarongs en
kaïns, de hoofddoeken, fel-kleurig gewonden om de kinderlijke gezichten, waarvan
de groot-open, bloemige oogen het primitieve Leven weerspiegelen, onbeteugeld,
dartel, smeekend, angstig. Het is het zonnelichtspel op de kleurige hoofddoeken,
waaronder weelderig uitspruit het geheimzwarte haar; het streelende licht om de
soepele, slankrhytmische ledematen, de grillig-gevormde bloem- en dierpatronen,
van de bruine, blauwe, roode sarongs en kaïns. Ze overtuigen van een diepe,
waarachtige levenseerlijkheid, de slanke, krachtige lichamen dier jeugdige inlanders,
wier ronde poppengezichten, vriendelijk en grappig, toch den nadrukkelijken ernst
toonen, van ‘als-de-ouderen-te-willen-zijn.’ Tusschen die kleurigheid der opbruisende
jeugd, gaan langzaam-plechtig, priesterlijk, enkele stokoude, afgeleefde inlandsche
mannen, wier schedel reeds schemert door het hard-verdroogde, broodmagere gelaat,
wier úitstekende ribben verraden het lang-verborgen skelet. En terwijl in de
troebel-gele, vale kali,§) de tot het middel ontkleede vrouwen, reeds ijverig wringen
en spoelen ‘de wasch’, daalt ingetogen, kuisch, de stoet van naakte, brons-getinte

*) ebro, deeleman, sado = voertuigjes.
†) bami = inlandsch voedsel.
§) kali = rivier.
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inlanders, voor het nemen van het dagelijksch bad. Dit is de tropische morgen-wereld,
het eeuwige, onbewogen groen van planten en boomen, van hoog-gevederde klappers
en breed-àfhangende pisangbladen, het harde, roerlooze groen, dat in den middag,
bij knetterende zonnehitte, als oud-verstoft, als levenloos schijnt. Maar soms
blij-jubelend, reikt aan den goud-blauwen tropenhemel, het helle rood van den
kembang-sepatoe,*) de flamboyant; en af en toe, tusschen de eentonig-witte muren,
brekend de grauwe vervlakking van erf na erf, komt als een blijde verrassing, de
kleurige, paarse betrossing van bloeiende tropenplant.
Langzamerhand worden nu de wegen gevuld. Het dagrumoer zwelt aan. Auto's
schichtigen voorbij, tusschen de drommen inlanders, Chineezen, Europeanen door,
rakelings langs de vele twee-wielige kleine sado's, met de grappige paardjes,
hippodrôme-achtig achter elkaar gaand. Wankelzware grobaks,†) voortgetrokken door
plompe karbouwen, storen telkens het regelmatig verkeer; drukke uitroepen der
inlandsche bestuurders, wisselen met geschreeuw en gevloek van auto-chauffeurs.
Felle knerp, van wiekvluggen ratel-slag, en een gele Chinees, de takkerige ledematen,
stekende uit een te wijd pakean, het lichaam krom-gebogen, onder de zware
bevrachting van een pak manufacturen, past onverstoorbaar ventende voorbij. Langs
de wegen verrijzen de talrijke primitieve eetgelegenheden, waar baboe's en djongos,
voor een paar centen hun morgenmaaltijd koopen gaan. Zij zetten zich neer op de
hurken, met de vingers vork-tastende uit het pisangblad, waarin zij hun rijst met een
vischje, sambal en trassi hebben gehaald. Een scherpe etenslucht, zwáár, zoet-kruiig,
branderig-vet, dringt door tot in de huizen en paviljoens.
Iederen morgen, over het éven-òpknerpende kiezelpad, van het trechtervormige
tuintje, tusschen den weg en het paviljoen, komt in lichten, veerenden dansgang,
Alima, de baboe, te werken bij den toewan en nonja, waar zij in dienst is. Altijd gaat
zij, het hoofd even gebogen, vlug en rank, en over gansch haar slanke, teedere wezen
dwaalt iets van den eeuwigkinderlijken, slechts aan weinigen geopenbaarden Droom.
Zij draagt met aristocratische bewustheid de oud-bruine, kostbare sarong, waarin het
zonlicht als goud bezonken schijnt, het doorzichtige baatje, hel-blauw als
vergeet-me-nieten, waarop kinderlijk-ijdel, de gouden-pondstukken, - gansch haar
bezit, - knoopsgewijze, is uitgestald. Het kroezende, zwartweelderige haar, voltooit
haar gestalte tot de Prinses-uit-het-sprookje. Haar oogen zijn wonderlijk. Zij lichten
schichtig en voorzichtig, als onwillig tegenover een werkelijkheid, waarin haar wezen
zich niet herkent, als leefden daar hoog-bewust en vroom de laatste glansen van een
uit primitieve droomen geboren ideaal, van eenmaal vorstelijk, nu in knechtschap
zich verliezend ras. Maar ook weerspiegelen die oogen een trouwe,

*) bembang sepatoe = bloemsoort.
†) grobaks = vrachtkarren.
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lieflijke toegenegenheid voor de Westersche meesters, aan wie zij zich, gewaardeerd
in arbeid, zou willen wijden.
Nonja vond haar, een middag, stil-peinzend, op de hurken zittende bij de put, waar
de bedienden het water halen. Niemand van de omliggende erven kende haar; zij
was vóór eenigen tijd gekomen uit de buurt van Solo en had in de omgeving van
Batavia naar werk gezocht. Van den kebon had zij in vertrouwen vernomen, dat er
bij ‘nonja-van-het-paviljoen’ wel een baboe noodig was. Sindsdien, eenmaal op het
erf in dienst getreden, bleef er tusschen Alima en den kebon een sfeer van voor
inlanders wonderlijk, gepast vertrouwen.
Alima, droomerig, in-zich-zelf-gekeerd, bescheiden, was toch volijverig,
nuchter-verstandelijk in haar dagelijkschen arbeid, een nauwgezetheid, die als door
andere, waardiger motieven beïnvloed leek. Maar er scheen in haar ziel een diepe,
pijnlijke leegte, als was op eenmaal weggevallen het vrouwelijk ideaal, van wat haar,
- jong meisje, doordwalend de ouderlijke kampong - zóó schoon-gerijpt, had gewenkt.
Vaak vluchtte zij, in den ouden, haar wezen meest eigenen, droom van dienen en
liefde, gezeten op het trapje van verlaten galerij, als na het middagbad, vóór den
snelkomenden zonsondergang, de uren stiller, droeviger schenen. En gansch den
dag, stil, bescheiden, nauw-hoorbaar naderend, de bloote voeten, bij vleugelwiekende
sarongruisch, scheen haar volijverigheid, haar rustelooze arbeidzaamheid, als een
vraag, een verlangen naar waardeering der Westersche meesters, naar vergoeding
voor wat in haar gestorven scheen. Maar haar nederigheid en bereidheid stamden uit
een zoekenden wil, het waren de bloeiende, fiere loten van eigen karakter, vréémd
aan de trieste verdorring van het schuwe slaaf-zijn. Zóó geheel anders was de kebon,
de tuinjongen, wiens gereede werkplicht en ijver, zich slechts uit onlust en traagheid
verhieven, onder de gestadige zweeping van het fel bevelende woord. Hij schoof,
angstbevend, den gelen, breed-stompzinnigen kop vertrekkend in nerveuse rimpeling,
haastig het pisangblad met de nassi, achter de put, op het erf; uit hurk-houding
opspringend, de breede lippen dom van elkaar, als van de vóórgalerij tot achter het
erf doordrong dat sissende: ‘kebon sini’. En hij kon dan staan voor de lui-logge, van
zèlf-waardigheid overvuld zijnde Hollandsche meesteres, als een zondaar, die slechts
wacht op den slag, die zal worden toegebracht. Als een physieke automaat, wierpen
zijn lippen dan vlug achter elkaar de levenlooze beleefdheidsstreeling ‘saja nonja’*)
‘saja toewan’, slaafsch, karakterloossnel, de oogen vluchtend in grondwaartschen
blik, met bevend lichaam bereid, in snellen gang voor nonja's opdracht, zijn
onderdanigheid te getuigen. Als velen der inlanders voelde hij den arbeid hem
opgelegd als een noodzaak, een dwang, kende hij niet de zelfstreeling van den plicht,

*) saja nonja = ja, mevrouw.
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die de arbeid vreugdig en licht deed schijnen. Als dan de in lange tropenjaren
verouderde blanda, zijn ‘dagjeshouding’ jegens de inlandsche bedienden hecht
geslingerd om de erkenning, dat hij streng, maar rechtvaardig, doch vooral
‘op-een-afstand’ moest zijn, bruut uitviel om een opdracht, te langzaam uitgevoerd,....
een mes, dat geslepen had moeten worden...., een glas, dat gebroken lag.... - was het
kebon, die zelfs uit de nabijheid zich niet wreken durfde met een tartenden lach.
Want alle bedienden lachten, een lang op het gelaat toevenden, hoogmoedigen,
sarrenden lach.... als het eenig zichtbaar protest tegen den heerscherswaan dier
blanken. Achter de put, op het erf, konden zij bij elkaar neerhurken, luid-snappend,
uitdagend, verholen blikken werpend naar de achtergalerij, waar de blanke meesters,
tegen theetijd, op lange rottanstoelen uitgestrekt lagen. Maar Alima bleef koel onder
de krenkende bewoordingen van blanken, in wier dienst zij niet was getreden. Want
altijd toch op het erf, over onnoozele dag-kleinigheden, wroette er ruzie tusschen de
verschillende bewoners: over een baboe, die gesnapt was in de kamarmandi, bestemd
voor de ‘nonja-besar’.... over een stuk waschgoed, dat van een lijn verdwenen!....
En met een uit de onbewustheid gewekt, sinds lange jaren sluimerend sadistisch
gevoel, met een diepe wezenshunkering naar uiting hunner door heete tropenzon en
zwaren arbeid, overprikkelde Westersche naturen, kon het geringste vergrijp van den
‘djongos’ of baboe dan aanleiding zijn tot een stortvloed van scheldwoorden, vloeken,
verwijten. Want zóó scheen het wel, dat wie zelf zuchtte onder te nauwe
dienstbaarheid of knechtschap hier wraak nam op gansch een ras; zich zelf verheffend
tot de caricaturale grootheid van ander, beter cultuurmensch, verzadiging zoekend
in heerschersallures, voor de lang verdragen pijn eener vermeende minderwaardigheid.
Zóó waren er op het erf geen banden tusschen blanken en bruinen, als die van
heerschzucht, slaafschheid en vrees. In Alima's oogen teekende zich soms even het
stille begrip dier liefdelooze verhouding, maar zij praatte en spotte er niet over met
andere bedienden. In haar zwijgzaam gedrag droeg zij naar buiten van de innerlijke
bevrediging, die haar dienstbaarheid bij háár toewan en nonja verschafte. Tusschen
Alima en den kebon lag een onmetelijke afstand, als tusschen de hoogwaardigheid
van een zelfbewust ras en zijn ontmanning. Maar er school in haar ziel een warme,
moederlijke genegenheid, hem te troosten voor de vernederingen, die hij dagelijks
ondergaan moest. In dit troosten, die zorgzaamheid, zich kenmerkend door kleine
geschenken, uitte zich haar blijde erkenning, het beter dan de andere baboe's op het
erf getroffen te hebben, weerspiegelde zich de behandeling, door haar eigen meesters.
Als met den avond de boomen droomden in zwarte roerloosheid, als door de
geheimvol omruischte stilte het klagelijk bidden tot den Allah
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verklonken was, sloop Alima, vóór het heengaan, nog even naar den kebon. Heel
achter, nog verder op het erf dan de goedang,*) in een hokje, waar hij nauwelijks staan
kon, had de kebon zijn tampat.†) Aan de rieten wanden, zwáár beschaduwd, deden
vreemd de kleurige knipsels uit Chineesche tijdschriften, een rood-groene draak of
ander indrukwekkend monster, en dikwijls verraste hem Alima, als hij, neergehurkt
bij het droefgele schijnsel van een olie-pitje, hardop te lezen probeerde, Dan bracht
zij hem van de nassi, het brood, de aardappelen, die zij voor nonja mede mocht
nemen. En kebon's eetlust was onverzadiglijk. Dan liet hij zijn bezigheid vóór het
boek even rusten, en met felle hunkering in zijn geel-breeden kop, dwaas onder de
platronde muts, begon hij met gretige lippen, als uiting gevend aan zinnelijken
hartstocht, te smullen van de kentang,§) de nassi, kwé-kwé**) en andere heerlijkheden,
die Alima hem bracht. En zijn dank was een aapachtige grijns, een bereidheid tot
allerlei wederdiensten, als in slaafsche vereering. Tusschen hen beiden lag een nimmer
verwoorde verhouding en met geen der andere inlandsche erfbewoners zocht Alima
die vriendschap.
Maar waar zou Alima vandaag toch blijven? Het zachte neuriën der morgenstilte,
was reeds lang overklankt, door het zwaar gedruisch, het schel geschreeuw langs de
wegen. Onder het strakker wordende blauw van den hemel bloosden de bloemen in
het smalle tuintje tot dieper, hartstochtelijker kleur. Maar over het glinsterende
kiezelpad was Alima dien dag niet getreden. Geen der bedienden had haar gezien en
op het grijnsbekkende gelaat van kebon, opschrikkende van zijn arbeid, als hem
gevraagd werd, lag de schaduw der ongerustheid. Zij was niet in de goedang, waar
temidden der hóóg opgestapelde kisten, Alima een eigen tafeltje had, voor
gereedschap, toiletbenoodigdheden. De schóón-geurende kabaja en slendang, het
leege sigarenkistje, waarin wat bedak††) voor haar gelaat, wat puimsteenpoeder voor
het reinigen der tanden, had zij niet aangeraakt. De toekang roti,§§) de andere venters
met groenten en melk, waren reeds lang op het erf verschenen, maar Alima was niet
bij de andere baboe's, sirihkauwend, op de hurken gezeten, komisch-ernstig de
eetwaren betastend, afdingend op den prijs van het brood, de sajor,***) de vruchten.
Tusschen de erfbedienden tintte telkens even, dieper, het egale gepraat, verheugde
het nieuws, dat ook Alima ‘van toewan en nonja van het paviljoen’, zóó maar was
weggebleven, joelde soms op een hinderend gelach, snel onderdrukt, als een blanda
naderde, klonk bij navraag, iets van spot in den langen, vertraagden uithaal van het
‘Alima sakit’.†††) Maar Alima was niet ziek, zij was slechts droevig en bedrukt, als
zij, het hoofd gebogen, tegen den middag het erf òpkwam. Er was een schichtig
gekijk, een druk hoofdbeweeg en gefluister der andere erfbedienden, in afwachting
op het

*)
†)
§)
**)
††)
§§)
***)
†††)

goedang = bergloods.
tampat = nachtverblijf.
kentang = aardappels.
kwé-kwé = gebak.
bedak = poeder.
toekang roti = broodventer.
sajot = groenten.
sakit = ziek,
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stille genot, van Alima, die, na een heftige berisping van haar nonja, verlegen,
m a 1 o e , zou zijn. Schuw en treurig, als hinderde haar het levenwillende zonnelicht,
het strakke hemelblauw, bewoog zij zich tusschen de andere nieuwsgierig oogende,
druk snappende baboe's en over haar late komen sprak zij met geen woord, geen
gebaar. Stil, teruggetrokken, als dieper omdroomd, ging zij over de steenen vloeren
van het paviljoen, opschrikkende, als men iets zei, starende met groote oogen, waarin
de schemering was van wreede angsten en langverborgen verdriet. Dàn op eenmaal,
als nonja weer vroeg, begon zij te schreien, onstuimig, hartstochtelijk. Een klein,
hulpeloos kind, in onbeteugelde overgave van lang opgekropt verdriet, als had een
medelijdende hand, éven zacht-troostend, haar schouder beroerd.
Haar teedere, slanke lichaam, zenuwdoorschokt, kromp ineen, en met een slip van
de hemelsblauwe kabaja bette zij de tranen-doorvloeide oogen. En telkens, als men
haar vroeg, begon zij opnieuw, uitkrampend de lang ingehouden smart, voor haar
stille wezen, vreemd-wild gebarende met de handen: ‘alles kàpot, alles kàpot... Alima
kast, Alima nieuwe kabaja weg’ - hóóg òpklinkende het drukke mengelmoes van
Maleisch en Hollandsch. En tusschen het kinderlijk-heftige snikken door, begon zij
te vertellen.
Eens was Alima gehuwd geweest met een jeugdigen inlander, een heele meneer....
die geen sarong, maar een Westersch pakean en een potlood achter het oor droeg.
Als magazijnbediende, in dienst bij een Hollander, had hij veel geld verdiend en
Alima had zich bij hem veilig gewaand. Maar het huwelijk met Sarip had haar geen
vreugde verschaft. Als Alima ziek werd, een kind verwachtend, was Sarip van haar
weggegaan uit de kampong, verblijvend bij andere baboe's, zonder nog naar haar om
te zien. Alima en Sarip hadden altijd ruzie en Sarip dan Alima sláán. Als Alima sakit,
dan... toewan en nonja, tòch goed voor Alima, geven Alima wat aspirine, maar
man-Alima altijd schelden, niet zorgen, geen obat,*) Alima sláán!
Toen had zij aangedrongen op een scheiding, hetgeen man-Alima tenslotte had
goedgevonden. Zij was uit de omgeving van Solo naar Batavia getrokken, omdat
daar een tante woonde, een stokoude baboe-pidjit,†) bij wie zij inwonen zou. Sindsdien
was alles weer goed gegaan, Alima werkte bij toewan en nonja geheel naar haar zin
en het kind was bij die baboepidjit ondergebracht. Maar op zekeren dag, voor toewan
en nonja een boodschap doende, was zij haar vroegeren man, die spijt koesterde over
de scheiding en haar nieuw verblijf ontdekt had, weer tegen het lijf geloopen. Hoe
zij toen geschrokken was! Sarip had haar beloften gedaan, zich te zullen beteren,
had gesmeekt en gedreigd, dat zij weer bij hem moest komen. Maar zij wilde het
niet, tida-kawin, niet meer trouwen met Sarip, die wreed was, ook niet meer met
anderen inlander.... Alima blijven werken voor toewan en nonja in het paviljoen....

*) obat = medicijn.
†) baboe pidjit = inlandsche masseuse.
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Maar Sarip bleef aanhouden. Eens op een middag, toen zij na het middagbad voor
toewan naar het ‘kantor pos’ moest, had Sarip haar bij den arm gesleurd en geknepen,
bijna den brief uit haar hand gerukt. Dikwijls was hij 's avonds vóór haar huisje in
de kampong geslopen, waar hij gescholden had en gedreigd, dat vele andere baboe's
en djongos er aan te pas waren gekomen. En zelfs was hij tot op het erf van toewan
doorgedrongen en had Alima kebon in vertrouwen genomen, die zeggen moest....
dat zij daar niet meer in dienst was! Alima schreide hartstochtelijk, want wat moest
zij doen? De baboe's lachten om haar verdriet en zouden niet helpen. De Hollandsche
politie was toch immers slechts voor de blanda; de inlandsche ‘oppas’ durfde zij niet
vragen, want als Alima vertelde, dan Sarip in de gevangenis.... en later zou Sarip
terugkomen.... en Alima mati*) met zijn kris. Toewan en nonja had zij niet durven
vragen en menigen nacht had zij daarom maar bij baboe-pidjit en niet in haar eigen,
kleine woning, in de kampong, doorgebracht. Zóó was zulks ook vannacht geschied
en vanmorgen, heel vroeg reeds, naar haar eigen huisje gaande, had zij daar alles
kapot en vernield gevonden. Man-Alima was naar binnen geslopen, had kast-Alima....
zóó mooi als die van nonja - stuk geslagen, sarongs en baatjes weggehaald, alles
vernield, wat er was. Zij bezat nu niets meer, dan een doosje met ringen, een gouden
tientje, wat gele briefjes van het pandjeshuis, die zij zoolang bij baboe-pidjit gebracht
had. In die kampong durfde zij niet meer komen, want Sarip, als ze bleef weigeren,
zou haar zeker dooden....
Als Alima haar verhaal verteld had, zag zij met groote, vragende oogen, kinderlijk
op naar haar toewan en nonja, als verwachtte zij van hen een raad, die aan al haar
ellende voorgoed een einde zou maken. Want de blanke heerschers, van zóóver
gekomen, over de groote zee, uit dat geheimzinnige land, waar slechts rijke menschen
woonden, moesten machtiger zijn dan haar eigen ras, moesten kennen de middelen,
ook anderen voor rampen te behoeden. Zij veerde op uit haar houding, van
angstfladderenden vogel, droogde haar tranen met het doorweekte baatje en in haar
oogen verscheen de blijde glans van vertrouwen.
Gretig volgde zij den raad, vandaag maar niet verder te werken en naar haar tante,
die baboe-pidjit te gaan. Kinderlijk-blij, dankte zij voor het kwartje, om net als de
blanda met een sado te rijden, omdat de afstand zóó ver was.
In den namiddag, als de zonnehitte minder fel drukte, als een milde wind koelte
en verfrissching bracht, als na de zware stilte der heetste uren, de doode wegen weer
òpleefden, met fleurige kleedij van uitrijdende blanda, gepajongde langzaam
dansschrijdende Chineesche vrouwen, met goud-getooide voorname inlanders,
verscheen Alima weer op het erf, vergezeld van een zeer oude baboe. Ondanks haar
vermoeidheid, leek zij

*) mati = dood.
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vroolijk en behaagziek, in haar schoone, goedverzorgde kleeding. In het van bedak
mat-getinte, bruine gelaat, beet zinnelijk de streep der van sirih-sap bloedroode lippen.
Door haar slanke, nerveuze vingers voer het willend beweeg van blijde emotie.
Opgetogen liet zij haar kistje zien, waarin een gouden en zilveren ringetje, een
armband, een rijksdaalder, die zij zóó pas van baboe pidjit gekregen,... de gele
papiertjes van het pandjeshuis. En... ‘of toewan en nonja dat nu voor haar wilden
bewateen?’ Want Sarip zou kunnen terugkomen, om te stelen, wat van haar boeltje
nog restte....
De baboe pidjit, lang, recht en broodmager, wachtte op het erf. Alvorens te naderen,
deed zij zeer eerbiedig. Ze moest heel oud zijn, want haar huid, doorsneden van
talrijke rimpels, spande strak om de scherpe kaken. Uit gansch haar beenderdorre
wezen drong het fanatieke verlangen, als een priester, een magiër te willen zijn.
Eerbiedig naderkomend, na een plechtiglangzaam, ‘tabé toewan, tabé n'ja’, deed zij,
nederig, het verzoek, of Alima voor eenige weken in het paviljoen overnachten zou
mogen, opdat Sarip haar niet zou kunnen bereiken. Alima was moe en sakit, door de
dagen van angstige spanning, waarin zij geleefd had, maar baboe-pidjit zou er voor
zorgen, dat zij spoedig weer flink en gezond werd.... Als het verzoek was toegestaan,
blonk zegenende dankbaarheid uit haar vroomoude oogen en beide verdwenen zij
in de goedang.
Tegen den rieten wand van de goedang, zat zij, vroom en vol wijding gebogen
over het lichaam van Alima. Uit een schoteltje met minjak*) en djeroek,†) bevochtigde
zij de handen met die olieachtige vloeistof, rhythmisch wrijvende en drukkende de
vermoeide ledematen; als in een droomerigen toestand, onverstaanbare woorden
prevelend, somtijds haar duim recht-neergebogen, dringende in het lichaam van
Alima, die slaperig werd.
Het gelaat van de oude, inlandsche vrouw, den dood reeds nabij zijnd, stond ernstig,
vervuld van zorgzaamheid en liefde; over Alima's jonge trekken straalde de teedere
rust van het veilig-zijn. Als van door eeuwen gehandhaafd, oud en goed vertrouwen,
scheen in die stille goedang de band van beider gekuischte lichamelijkheid.
Dagen lang verbleef Alima nu reeds in het paviljoen van ‘toewan en nonja’, naar
haar huisje, in de kampong ging zij niet meer. Als nonja haar vroeg ‘Alima, zou je
toch 's avonds maar weer niet weggaan’ - boog ze het hoofd, schuw, weifelend, en
de hartstochtelijke klank van het ‘tida’ - neen, ze zou nooit naar de kampong weer
teruggaan - deed pijn, daar verder op aan te dringen. Waardig, zelfbewust, een
gevoelig-blij lachje op het gelaat, ging zij geruischloos over de vloeren van het
paviljoen, haar werk verrichtend, zonder eenig vermaan. Volijverig, altijd bezig,
zelfs in de uren, dat zij vrij was, tooverde ze uit een oude blouse, haar door nonja
gegeven, een feestmooie kabaja, of maakte een zwempak, zooals deftige

*) minjak = olie.
†) djeroek = citroen.
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mevrouwen er droegen. Als zij des ochtends, stralend in haar schoongeurende
kleeding, van de passar weer terug was, toonde zij triomfantelijk haar stille genot,
zich dienstbaar, nuttig te weten: ‘die mooie kip, maar vijftig cente.... had nonja ooit
wel zulke heerlijke pisang soesoeh geproefd,.... énak*).... zóó rijp, zóó zoet?’
Zonoverglansd, haar dansende wezen, het lichaam voornaam in de soepele
wikkeling der koel-stijvende sarong, het oud-bruin gedempt, bij het goud der
schitterende munten, ging zij behaagziek, - de kostelijke vruchten, zacht-oranje
djeroeks, ananas en goud-gele pisangs, - te kleuren op glinsterende schalen.
‘Alima’ - prees nonja gulweg, - ‘Alima’ - het naamwoord teeder omvleiend,....
‘de vorige baboe, je weet wel, die Isa... kocht alles veel duurder...’ Dàn, even haar
donkere oogen oplichtend de blijde erkenning, toch spoedig bescheiden weer
neerslaand, uitte zij grappig haar inlandsche wijsheid: ‘Als toewan en nonja goed
voor baboe en djongos, baboe goed voor toewan en nonja...., baboe niet gàppe, als
nonja genoeg betaalle..., baboe van de passar†) geen geld achter-houwe..’ En komisch,
gewichtig, ging rad van haar lippen het vaak reeds vertelde, dramatisch verhaal, hoe
die andere nonja van dàt groote huis dàar een baboe gescholden, geslagen.... en dàn
zóó driftig, dat nonja neergevallen, als dood op het erf... en nu altijd lam, altijd
liggen...., omdat toewan Allah gestraft had...!
In de oogen der andere bedienden, op het gemeenschappelijk erf, was altijd dat
prikkelend, éven-spottende lachen, als Alima voorbij moest. Zij kenden haar angst
voor Sarip, die altijd weer terugkeeren kon. Soms holde kebon, de groezelige
tuinjongen, die haar vereerde, naar de goedang, waar Alima werkte. ‘Alima’ - en
zijn stem boog fluisterend...., ‘Sarip!’ er school angst in zijn karbouwig-dom-groote
oogen, de lippen wijd van elkaar, met de handen nerveus gebarend. ‘Sarip sloop om
het erf, hij had hem gezien.... zou hij maar zeggen, dat ze reeds heen was....?’ En
uren en uren, zelfs tot den middag, als de zonnegloed schroeide, zat Sarip aan
d'overkant van de rivier, doorturend de deuren van het kleine paviljoen, waar het
ranke beweeg moest zijn van Alima, bij dien ‘vreemden’ toewan. Eens, door het
volle zwijgen van den nacht, klonk als een dierlijk gerasp het geluid van voetstappen,
in het buigende kiezel.
In het buitene van den tropennacht, bij de blauwig-bleek, zilveren gluiping van
maanlicht, over zwartzware bladen, tuimelden andere, geheimwreede geluiden, maar
de gedaante van een mensch was er niet. Alima in het voorvertrek, languit op haar
rug, de kniëen hoog op, de ronde armen gevouwen onder het hoofd, sliep
zorgeloos-rustig. Beveiligd tegen haar lichaam, het mollige poesje, - dat zij, spelend
des daags, lachend, knuffelend hóóg hield - lag grappig genesteld. De deuren naar
buiten bleken

*) énak = lekker.
†) passar = markt.
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gesloten, er was toch niemand. Alima, als men haar vroeg, verbleekte. Een angst
woord, dwong het naar haar lippen: ‘Sarip!’ Zelden, durfde zij nu alleen meer uitgaan.
Maanden en maanden verliepen, ze hoorde noch zag hem, en haar moed herleefde,
van zijn wreedheid verlost te zijn. Een enkele maal ging zij uit nu, haar kind te
bezoeken en teruggekeerd, was zij vervuld van veel en glanzend-blij vertellen. Soms
tegen den avond, bracht de oude, dor-magere tante haar huistoe. Eerbiedig-buigend,
reikte zij dankbaar wat geurige vruchten, ‘omdat nonja zóó goed was.’ En donker
verbloosde Alima's wezen, in aanzwellende bereidheid, zich ganschelijk met ziel en
lichaam te geven, nu in den dienst dier ‘blanda’ haar het leven weer goeden veilig
verscheen.
De mystieke Droom, rondom al dingen, gaver leeft ze in Oostersche landen, waar
de stilte bewogener, het sterrelicht vreemder is. De werkelijkheid kent nog de
kostelijke dwang der betoovering, maar wreeder scheurt ze in pijnen uiteen.
Onbeteugeld, in de vormzoeking der liefdeverlangens, had Alima Sarip bemind.
Hij had haar bedrogen en Alima was weer alléén geweest; het kind, als zij werkte,
kon nooit bij haar zijn. In het begrip der inheemschen is met de jaren het dienen der
‘blanda’ omsponnen van slaafschheid en onrecht; des te zoeter leek haar de weelde,
nu zij bij hàar ‘toewan en nonja’ erkentelijkheid vond.
Dàn, op een middag, als toewan vreemd-gehaast thuis kwam, hoorde zij eensklaps
de treurige tijding: over twee maanden zou men naar Holland vertrekken en het kon
wel gebeuren, dat het afscheid voor goed was! Onder het drukke gepraat, de bezige
doening voor allerlei plannen, maatregelen, die direct nog genomen, was zij stil
weggegaan, alléén in de goedang, en schreiend, alsof 't hart haar zou breken. Wee
van zelfbeklag, richtte zij zich òp in verwijten: zij had zóó haar best gedaan, het was
alles zóó goed nu, waarom moesten toewan en nonja háár land weer verlaten? Waarom
kon zij niet meegaan, waarom werd zij weggestuurd, als men haar diensten niet langer
behoefde? En zij geloofde het niet, als nonja zei: ‘Alima, we zullen je zelf zóó missen,
we zullen veel aan je denken,.... je portret, dat waar je op staat met die prachtige
kabaja, je gouden médaillon, je armbanden.... altijd zullen we het bij ons houden....
en misschien tòch komen we terug.... maar meegaan met ons...., het kàn niet, màg
niet.... 't is banjak dingin*)... o, zóó koud, zóó guur in Holland, je zou ziek worden
Alima.... je zou heimwee krijgen naar je eigen mooie, zonnige land. En ze stond dan,
weifelend, gebogen, met een schuchter, ontkennend lachje, hoorend den suizenden
stroom dier woorden, die dempen moesten de pijn van haar vragen. Tegen den tijd,
dat het vertrek héél nabij was, had toewan vaak aangedrongen: ‘Alima, je hebt nog
geen andere

*) banjak dingin = erg koud.
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nonja gevonden, straks zullen wij wèg zijn, en dan moet je toch geld verdienen voor
jou en je kind.... we weten een anderen “toewan en nonja”, net als wij.... je weet wel,
die hier veel kwamen en die je zelf zóó aardig vond..... die keer, dat je rijstkoekjes
zóó énak waren.... kom, je moet er eens heengaan.’ - ‘Tida’ - zei ze halstarrig, met
vreemden, tragischen uithaal, en haar gezicht vertrekkend, zocht ze, dansschuivend
de voeten, als altijd, de stilte der eenzame goedang.
De laatste dagen, met krachtgebaar der spiergespannen armen en beenen, waren
er vreemde, inkt-donkere koelie's gekomen, sjouwend en torsend, meppend de spijkers
diep in de dicht te dekselen colli's, zwartend den naam van de boot, in het stroeve,
ruwige hout. Alima, op de hurken gezeten, snappend tegen de zwoegende kerels, de
ruggen klam van zweet, moest alles weten, van de kisten, die naar de haven gingen,
de boot, het groote water, en of op de boot ook andere baboe's waren. Ze scheen
vroolijker nu, dan ze in dagen geweest was. Met haar fijne, jonge stem, streelde ze
de droomerige melodie, van spottend Maleisch deuntje:
Oedjan datang, kambing lari
Matros mabok, delapan hari!*)

Zachtjes wiegden de klanken; de koelie's lachten. ‘Alima’ - riep nonja. Ze schrok
op, haastig lispelend het ‘saja’, haar hart bonsde, altijd nog denkend, dat er iets, iets....
ze wist niet wat.... zou gebeuren. Er ging een vreemde mevrouw op het erf, onwennig
passend, door de leeg-stille vertrekken van het ‘te huur’ staand paviljoen, waarvan
de kleine, zwarthouten meubels nu wrakten tegen het wit-wijde der muren. ‘Alima’
- zei nonja - ‘die mevrouw huurt het paviljoen, ze heeft gehoord, dat je vrij ben.... 't
kàn haast niet mooier Alima.... die mevrouw heeft zoo'n snoezig kindje.... druk zal
je 't niet hebben.... alles zal zóó hetzelfde zijn, net of je bij ons bent.... het poesje
blijft ook hier.... je krijgt vijftien gulden, als wij je gaven....’ Maar Alima's wezen
weerspiegelde een standbeeld van tragischen ernst, de oogen neergeslagen, schoven
de slanke vingers, weifelend, onrustig, het zilveren ringetje, op en neer, om haar
pink. De nieuwe mevrouw, wat verwonderd, zei fluisterend: ‘Ach, ach, die baboe's
toch tegenwoordig, .... maar U zegt, dat ze goed is, gewillig, vertrouwd wèl....’ ‘Alima’ - hield nonja nu aan: ‘nonja hier wil je twintig gulden geven, kom, ik zou
het maar doen, al wil ik niet aandringen....’ - ‘Tida’ - zei Alima, verbleekend. De
waaierende dame, teleurgesteld en geprikkeld, verweet: ‘U hebt het teveel laten
merken, dat ik baboe graag over wil nemen.... de laatste tien jaren in Indië heel wat
veranderd.... weet ik.... vertrouwde bedienden haast niet te krijgen, en de goeie stellen
hun eischen....’

*) De letterlijke vertaling luidt: ‘Er komt regen; het geitje loopt weg. De matroos is dronken;
acht dagen lang.’
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- ‘Alima’ - zei nonja, nu voor 't laatst: ‘mevrouw biedt je vijfentwintig gulden....
“perskot”*).... over een vrijen dag valt te praten...,’ Toen fier, een triomfeerend lachje
op het gelaat, alsof ze vast hield aan eigen, verborgen plan, zei ze schier toonloos:
‘brangkali’ - misschien, heel misschien, zou ze dan komen - maar men begreep wel,
dat Alima niet onbeleefd wilde zijn.
Omgroept van baboe's en djongos der aangrenzende erven, stond vóór reeds de
auto, die naar de haven Tandjoeng Prioek zou brengen. De handbagage donkerend
vóórop, de wit- en groen schemerende afscheidsbouquetten zooveel mogelijk binnen
in, het starend-zwijgen der nieuwsgierige bedienden.... grimlachte even, opzichtige
tragiek, als van een begrafenis. De druk van het afscheid woog zwaarder, onder den
beklemmenden gloed van de zon. Nonja was ingestapt; stijf tegen haar aan, in 'r
feestmooie kabaja, hals en armen glinsterend van opgepoetst sieraad, zal stillig,
teertjes, Alima. Ze voelde zich senang, o, zóó lekker, op haar gemak nu - verzekerde
ze nonja. Heerlijk vond ze 't, tot 't laatst toe te blijven, te zien het geweldige schip,
dat vèr, onbegrijpelijk vèr, over de zee zou varen. De wacht was nu nog op toewan....
de sleutels. Dàn, als hij haastig aankwam, andere ‘blanda’, als in processie achter
hem, schoot - niemand had hem zien komen - een inlander, driftig, te voorschijn.
Gluipend, haat-vertrokken, stond de tronie boven het Westersche jasje. Wegduwend
de weinige, hen weerhoudende handen, greep hij woest, rukkend, het portier van de
auto. - ‘Sarip’ - angstgilde Alima. Hij smeekte, dreigde, vloekte: ‘Alima zou niet
meegaan naar Holland, zij behoorde bij hem.... hij zou haar dooden, als ze niet
terugkwam....’ Alima, verbleekend, drukte zich dichter tegen nonja, klagelijk
uitroepend: ‘tida mati, tida....’ De andere inlandsche bedienden groepten nu dichter
omheen, roerloos, zwijgend, de oogen begeerend, de verwachting van bloedig tafereel
scheen van een diepe bekoring. Dàn zich optrekkend, voorovergebogen, grepen zijn
wreede handen, snoerend de keel van Alima, kapotrukkend de gouden ketting, die
sierde haar hals. ‘Dief’ - verweet, gillend Alima.
Met één sprong, toewan, kebon, andere ‘blanda’, grepen Sarip vast bij de schouders,
hem wegduwend, ontrukkend de piso blati,†) waarmee hij reeds dreigde. Zijn gelaat
van woede vertrokken, wierp hij het stuk van de ketting tot vlak vóór de voeten van
toewan; zich machteloos ziende, striemde hij zijn vloeken.
Er was haast, om op tijd de boot te bereiken, de politie.... een ‘oppas’ viel niet te
bekennen. En onverwacht, de chauffeur, begrijpend, vatte het stuurrad; vaartdansend
gleed de auto het erf af.
Zij zagen Sarip, die zich had losgerukt, buiten adem de auto volgen, langs den
stoffigen, zondoorstoven weg, tot hij eindelijk stil stond, het lichaam

*) perskot = voorschot.
†) piso blati = mes.
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gebogen, het hoofd loerend, wraakzuchtig vooruit, als een dier, dat droomt van den
sprong. Hij stond daar, bewegingloos, tot de auto uit zicht was.
Neen, al dien tijd had Alima hem niet meer gezien, óók zij wist niet, vanwaar hij
zóó onverwachts was gekomen. Ze voelde zich weer rustig en veilig, gezeten tusschen
toe wan en nonja. Het was niets erg, wat er gebeurd was, die ketting kon wel
gemaakt.... Luchtig]es sprak ze er over, ontkennend haar angst van zóó straks, en in
haar oogen, vreemd, blonk toch iets van trots, om dit hevig, schrikkelijk gebeuren.
Gansch den langen weg, vol vertier, krioelend van haastende auto's, spraken zij
weinig.
Machtig, donker steekt de bootromp hoog uit boven de kade, waarlangs zich reeds
vormt de witte barrière van strakke toetoeps,*) helmhoeden, zomersche, zon-lichtende
japonnen. Een wir-war van tuigage, touwen, priemende masten, roestige kettingen
en zwiepende planken. Langarmige scheepskranen grijpen en zuigen weg de zware,
hoek-scherpe gekramde colli, met doffen slag neerploffend, in donkere ruimten. Afen aangeloop van donkere, zweetende koelie's; steeds nieuwe barang†) op ratelwielende
lorrie's. In die haastende, zwoegende beweeglijkheid, tusschen de tegen elkaar
òpbotsende lichamen door, is Alima meegegaan het schip òp, zoekend in den doolhof
van nauwe gangen naar de hut van nonja. Haar bloemen, kruiig geurende anjers, uit
de tuinen van Soekaboemi, heeft ze er neer gelegd. Nu staat ze weer op het dek, dicht
tegen toewan en nonja aan, als verblind door de beweeglijke zigzag-lijning dier
levende teekening van menschen. Toch vindt ze het prachtig, ‘bargoes’, als een
sprookje, dat groote schip, met al die kleine salonhokjes, hutten, waar je slapen kan
- wel erg getjil,§) bij het slapen in het paviljoen vergeleken. Als in een droom staart
ze naar de steeds zich opnieuw langs de scheepstrap òptrekkende menschen,
zweetende gezichten, òpduikend tusschen koffers en bloemstukken. Dàn ineens, de
nog ingehouden, gluipende aandreuning der machine.... het zware ronken van groot
dier. Aan den rand op de kade wordt strakker, ineengedrongen de rij van menschen,
nerveus in een gespannenheid van emotie. Nu staart Alima in de koel-trekkende
oogen van haar ‘toewan en nonja’; en klagelijk klinkt het in haar Hollandsch-Maleisch:
‘Kassian Alima.... strakjes toewan en nonja wèg.... zal Alima alleen zijn.... Alima
óók mee naar Holland.... kassian Alima....’ Het eerste fluitsignaal strengelt de
angstgedachten der menschen aaneen - het Leven beveelt met één zelfde wet - al
harten verzwaren, kloppen sneller, als door één Lichaam wringt zich de pijn.... het
Afscheid....: .... ‘Alima’ - zegt nonja, licht huiverend, zelf moeite een traan te
bedwingen: ‘Kom, het is toch niets... brani,**) Alima... je weet toch, wat ik gezegd
heb.... je kón de boot mee gaan zien, maar nu moet je

*)
†)
§)
**)

toetoep = gesloten witte jas.
barang = koffers.
getjil = klein.
brani = dapper.
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óók flink zijn... we zullen immers terugkomen, héél, héél gauw al en dan zal je weer
bij ons zijn.... kom, kom nu Alima....’
Dan gaat het tweede signaal....!
Alima kàn niet meer praten nu; met het kanten zakdoekje, dat ze van nonja kreeg,
frommel-veegt ze aanhoudend haar oogen. De minuten zwellen aan tot zware,
monsterlijke dingen.... onhoudbaar. De gespannenheid op de kade wordt krampig,
men beweegt niet meer, al oogen òpgeheven naar het dek. Men roept elkaar toe,....
een ruwe grap van oud-gast zakt grimmig ineen.... toch hier en daar klampt men zich
aan dat lachen.... angstig voor de emotie. Eindelijk dan.... stroef, donkerdroevend,
de laatste lang verdreunende signaalstoot. Wie geen passagier is, heeft het dek reeds
moeten verlaten. Nog eenmaal smeeken Alima's juweelige oogen, klagen haar lippen
‘kassian Alima’, biedt ze, verwezen, den zachten, vertrouwelijken druk van haar
hand. Maar hofmeesters, andere geuniformde mannen, manen tot grooten spoed.
Schreiend, de oogen neergeslagen, gaat Alima, langzaam, traag-voetend, heen,..
langs de scheepstrap.
Op de kade is het wilde gewuif, het huil-lachend geroep.... een vrouw moet loopen
heen en weer maar, ze kan de emotie niet langer verdragen. De scheepstrap is
weggehaald, trossen toegesmeten. De groote, dreigende boot, onmeedoogend wijkt
heen....!
Nog steeds is Alima te zien: zóó was ze opzij van de scheepstrap.... wat gaat ze
langzaam, weifelend, fijntjes.... toe, kijk nu nog eenmaal om, Alima.... maar ze doet
het niet.... ze kàn niet.... haar hoofd naar den grond gericht.... nu gaat ze tusschen de
rij van witte jassen door.... èven weg.... nu komt ze te voorschijn weer.... ze gaat nu
aan 't einde der loods... dat is ze toch met die oude, kostbare sarong, dàt kroezende
haar.... dàn staat ze stil, of ze schrikt.... ze roept iets.... een inlander, druk gebarend,
gaat naast haar.... wàt, wàt nu.... godnee, het is Sarip, die haar bij den arm meetrekt,
haar dreigt....
En de boot glijdt heen, steeds verder weg, de menschen, de loods, de boomen, het
wordt al kleiner, wit en groen.... wit en groen.... de werkelijkheid verdrinkt.... en
nooit, nooit meer.... Alima!
Tusschen Eeuwigheid's blinde vlakken - stilte, lucht en oceaan, - worden de zielen
der menschen, met hun sterfelijke verlangens en vreezen, gevoelens van liefde en
haat, als weggenepen. Maar soms, vóór zonsondergang, komt zwart tegen den purperen goud uitwaaierenden hemel te zweven een vreemde, eenzame vogel. Dit is de
menschelijke Weemoed en van het schip, dat de harten al verder scheidt, staren àl
oogen, als verbijsterd, naar dit Eéne.
De ‘blanda’, die van Alima hielden - tenger, verdrongen wezen in een kostelijke,
maar wreede, koloniale wereld - zij klampen, wat triestig, de troost van het moeilijk
begrijpen: ‘Alima, in het Al-zijn kàn geen liefde verloren....’
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Kroniek.
Boekbespreking.
Maurits de Vries, 'n Mensch, Rott., W.L. en J. Brusse, 1927.
Dit is, als ik mij niet vergis, in volgorde van verschijning de tweede roman van een
jong schrijver. Zijn eersten, Ve r z e n g e n d V u u r , eveneens bij Brusse verschenen,
heb ik niet gelezen. Maar mijn collegarecensent, Roel Houwink, heeft het hier met
grooten lof besproken. En dat komt mij, na lezing van 'n M e n s c h ook zeer
begrijpelijk voor. Alléén zou het mij niet verwonderen als deze tweede roman van
Maurits de Vries eigenlijk - ik bedoel: in de volgorde waarin de boeken geschreven
werden - zijn eerste was.
Het is n.l. een zoo bij uitstek jong boek. Sympathiek alleen al door zijn opene, zijn
uitbundige jeugdigheid; van het ouwelijk en wijs doen, waarom onze tegenwoordige
jonge schrijvers meerendeels zoo.... beroemd zijn, is hier geen spoor. Zelfs vraagt
men - dat is dan de oudere ‘men’ natuurlijk - zich bij het lezen af: hoe is het mogelijk
dat in onzen tijd over allerlei levensverschijnselen nog zóó naief geschreven kan
worden? Heeft deze jonge auteur misschien, evenals de held van zijn verhaal, tot
voor kort het land aan boeken gehad, heeft hij werkelijk niets gelezen? Hoe is het
anders te verklaren dat hij niet althans eenigszins beïnvloed is door de tallooze
schrijvers die zijn zelfde, of bijna zelfde, gedachten en gevoel op hun wijze - een
dikwijls veel verzorgder, welsprekender of litterair geacheveerder wijze - uiting
gegeven hebben?
Gesteld hij had b.v. alleen maar Constant's Adolphe, Musset's Confession d'un
Enfant du Siècle, Flaubert's Education sentimentale, Jacobsens' Niels Lyhne en
Dostojewski's Jongeling gelezen - om nu maar enkel een paar van de grootste
buitenlandsche voorbeelden te noemen en van de hollandsche geheel te zwijgen dan zou dat toch hier en daar in zijn werk merkbaar moeten zijn.
Het is een vreemd geval. Want doorgaans trachten jonge menschen, aangelegd als
deze Maurits de Vries, hun in hen opstormende jongelingsgedachten toch eenigszins
aan die van anderen te toetsen, trachten zij er weg in te vinden, er orde in te brengen,
ze te overmeesteren, door na te gaan hoe zoovele anderen vóór hen dat hebben
beproefd - soms niet zonder succes.
Doorgaans, inderdaad. Niet altijd. Sturm und Drang zijn soms zóó overheerschend
in een jonge ziel, dat zij weerzin geven tegen alle door anderen - alle vroegeren
vooral, die immers dézen ontzettenden tijd niet hebben beleefd! - verworven wijsheid,
alle ordening, alle inzicht, kortom alles wat niet door eigen strijd veroverd is. En hoe
beroemder die oude
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voorgangers, hoe afschrikken der in zoo'n geval. Het is vreemd en jammer misschien,
maar het is zoo.
Maurits de Vries heeft zichzelf met zijn roman ‘'n M e n s c h ’ zonder twijfel veel
geleerd. En wel, in de eerste plaats: schrijven. Al is hij, dit geheele boek door, zijn
irriteerende hebbelijkheid niet kwijt geraakt, zijn zinnen meerendeels niet af te maken,
de laatste dertig of veertig bladzijden van zijn boek zijn toch al heel wat beter van
schriftuur - en ook al heel wat meer door hun inhoud de moeite waard - dan de eerste.
In plaats van door lezen heeft deze jonge mensch getracht de donkere woeling in
zijn ziel door schrijven meester te worden. Misschien heeft hij er verkeerd aan gedaan,
het resultaat van deze pogingen ook uit te geven? Het is mogelijk! Ik-voor-mij, een
altijd weer belangstellend en begrijpend genieter van zulk jong geworstel, ben
misschien wel een speciaal geval. Ik zou alleen willen zeggen, dat de heeren Brusse
er niet heelemaal goed aan gedaan hebben, dit in zijn opzet en bedoeling zoo
eenvoudige, onpretentieuse boek zoo breed en wijdsch uit te geven, op zulk zwaar
papier, met zoo groote letter - en zoo duur.
Maar als het heelemaal niét uitgegeven was zouden wij toch ook eenige
ontroerend-naieve, ja ook eenige treffend en ontroerend-ware bladzijden, of halve,
of kwart-bladzijden missen. Ik zal er hier geen van citeeren, hoezeer mij dat ook
tempteert. Want ik weet hoe zeer men zich bedriegen kan in de werking uitgaande
van zulke uit hun verband gerukte stukjes geschrift.
En daarbij, de waarde van een boek als dit is toch ook eigenlijk niet gelegen in
wat het zelf geeft, zelfs niet in die enkele bladzijden van fijnheid of teederheid, maar
wel zeer wezenlijk in hetgeen het belooft en verwachten doet.
Ik hoop van harte dat Maurits de Vries zich door zijn voorloopige successen niet
in de war zal laten brengen, dat hij zal doorgaan met schrijven, het leven onderzoekend
tegelijk in alle richtingen, en ook in de boeken van groote voorgangers. Daar zal hij
nú misschien wel wat meer voor gaan voelen, en nu ook wel tegen kunnen, vermoed
ik.
H.R.

Joh. P. Ruijs, Martha's Bruidsdagen, Callenbach, Nijkerk 1927.
Een eerlijk en simpel boek. Indien de schrijfster (of schrijver?) wat meer talent
bezeten hadde, zou er bepaald wel iets boeiends en treffends van het verhaal dezer
bruidsdagen gekomen zijn. Maar talent, ja, we kunnen er toch maar niet buiten - het
is wel niet het eenige waar het op aan komt, doch het is toch het éérste waar het op
aan komt zoodra er boeken geschreven worden. Talent - geheimzinnige macht,
aangeboren gave;
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verfijnd maatgevoel, kennis en intuïtie die elkaar in een schoon evenwicht houden,
inzicht en begrip in het wezen van de taal en ten slotte dat onzegbare van persoonlijke
charme, dat elk goed kunstwerk als een merkteeken van zijn adel met zich draagt.
Aangeboren gave.... geheimzinnig als elke tot schoonheid geworden eigenschap.
Vanwaar dat goed-doend evenwicht, die doordringende gloed, die persoonlijke taal,
die soms huiver-wekkende toon? Vreemde, soms aan toovenarij gelijkende macht,
bron van geluk, fontein van levenslust voor wie in staat zijn haar te genieten. Want
hoe beminnen wij onze taal wanneer ze goed geschreven wordt! Zij gelijkt iets geheel
anders dan wat wij gemeenlijk tot voertuig van onze gedachten gebruiken. Zij heeft
bloed en merg gekregen, zij is stevig, licht en levend - de taal gelijkt opeens een gave
Gods! Dat gevoel van rijkdom vermag de kunstenaar in ons op te wekken - door het
wonder van het woord ontsluit hij werelden, ontheft hij ons van onze beperktheid,
en den mensch die zulk een macht, zij het ook spaarzaam, op ons vermag uit te
oefenen, noemen wij uit den grond van ons hart een kunstenaar. Van die macht, dat
genie is bij Joh. Ruijs zoo goed als niets aanwezig en toch is zijn boek niet bepaald
slecht, niet bepaald verwerpelijk. Dat komt omdat de auteur uit is gegaan van een
persoonlijke ervaring, van een gegeven dat hij tot op zekere hoogte beheerscht. Er
is in ‘Martha's Bruidsdagen’ een zoo groote eerlijkheid dat zij soms tot het pietluttige
vervalt. Maar er staat ook een groote overtuiging tegenover. Het boek tracht iets weer
te geven van de waan en de roes der moderne wereld, waarin ook de hoofdpersoon
Martha onbewust is gevangen en het tracht iets van een bewustwording, een bevrijding
te suggereeren, want Martha doorstaat een crisis; haar zenuwgestel verdraagt al die
spanningen niet en als zij, bruid reeds, ineenstort en maanden rust moet nemen, komt
langzaamaan een erkenning van andere levenswaarden en betreedt zij den weg tot
een diepere liefde en een meer godsdienstige beschouwing van het leven. Dit alles
is echter te weinig geconcentreerd, te veel is er een accent van goedmoedige,
burgerlijke breedsprakigheid, altijd wel eerlijk, heel oprecht en nergens onzuiver,
maar dikwijls onbelangrijk. Het zielsconflict zelf komt daardoor te weinig tot zijn
recht, men moet zelf aanvullen en raden en dat gelukt alleen aan den zeer goedwilligen
lezer.
JO DE WIT.

H.L. van der Horst, Overgave, Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
Wéér een van die wonderlijke boeken waarmee de markt overvoerd wordt en waar
men als criticus eigenlijk heelemaal geen raad mee weet. Als men een boek leest, en
vooral als men er zich een oordeel over moet
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vormen, dan zoekt men achter het slechtste boek nog een levensbeschouwing of een
poging tot een levensbeschouwing. Want dit is per slot het eenige dat als
verontschuldiging voor het ontstaan van een boek, dat van geringe gaven getuigt,
zou mogen gelden.
Er bestaat immers de mogelijkheid, dat een bepaald levensinzicht den auteur tot
schrijven heeft verleid! Voor het hierboven besproken boek (Martha's Bruidsdagen)
geldt die verontschuldiging min of meer. Maar voor ‘Overgave’, dat wel beter
geschreven is dan het boek van Joh. Ruijs, kan men deze verontschuldiging niet
aanvoeren, zoodat men er geen pardon voor heeft. Wat kan ons die sombere dronkelap,
Huug, schelen en die derderangsschilder, Bas, als hun geschiedenis nergens geestig
is, hoogstens gevoelerig, dikwijls breedsprakig, soms bepaald flauw? O, als we
bijzonder nauwgezet willen zijn, zullen we wel iets ontdekken dat niet onaardig is een enkele gevoelige scène, een aardige beschrijving van een oude hospita - maar 't
is zoo verdwaald, zoo eigenzinnig neergeworpen, dat ons genot nochtans beperkt
blijft. En wat we toch altijd verlangen van een schrijver, dat is
verantwoordelijkheidsgevoel voor hetgeen hij schept... Gemakkelijkheid van schrijven
legt een auteur zware verplichtingen op, want in laatste instantie is de taal toch middel,
en moet zij nooit spel worden. H. van der Horst speelt graag met kleine levensbeelden,
met dialoogjes, met aardige tafereeltjes, zonder dat hij iets bepaalds te zeggen heeft
en dat is wat ons onvergeeflijk toeschijnt.
JO DE WIT.

Gerard Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland. Twee Deelen.
Groningen, J.B. Wolters U.M., 1926.
Gerard Brom, Hollandsche Schilders en Schrijvers in de vorige Eeuw.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse's U.M., 1927.
De bovenstaande - in hoofdzaak - litterair-historisch geörienteerde boeken van Gerard
Brom munten niet uit door een schitterenden stijl, noch door een monumentalen
bouw; eer achten wij ze hier en daar droger geschreven dan noodzakelijk, te droog
om voortdurend te kunnen boeien. Dit vindt naar alle waarschijnlijkheid zijn oorzaak
hierin, dat de schrijver een vlotten gang van zijn betoog heeft opgeofferd aan een
zeer rijke, zorgvuldige documentatie, die ons echter wel eens een al te scrupuleuse
opeenstapeling van bewijs-materiaal lijkt. Dat hierdoor deze werken minder
gemakkelijk toegankelijk zijn geworden, valt te betreuren, want vooral het eerste der
beide boeken behoorde door iederen intellectueelen Nederlander, die belangstelt in
de wording en ontwikkeling van de cultureele problemen van zijn tijd, gelezen te
worden. Het voorziet inderdaad, zooals de bekende uitdrukking luidt, in een l e e m t e .
Immers, in de eerste plaats misten wij een historische beschouwing van het
Katholicisme als cultureel onderdeel van ons volksgeheel en in de tweede plaats
ontbrak
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ons tot op heden de bevestiging van de regeneratie van het Katholicisme, die zich in
de jongste letterkunde ten onzent vrij spichtig openbaarde, doch die thans met dit
boek een breedere, geschiedkundig-verklarende basis krijgt. Want, men mag als
andersdenkende nog zoozeer met den heer Brom van meening verschillen omtrent
de draagwijdte van sommige zijner redeneeringen, toegeven moet men onmiddellijk,
dat zijn blik ruim is en breed en dat hij zich niet door overwegingen van
apologetischen aard tot moedwillige eenzijdigheid heeft geforceerd. Het gebaar van
‘Romantiek en Katholicisme in Nederland’ laat zich m.i. niet beter karakterizeeren
dan als een ruiterlijk toegestoken hand om wederkeerig, historisch geworden
onrechtvaardigheid te vergeten en af te doen voorgoed, een hand, die men zeer wel
zal kunnen accepteeren, indien men zelf even stevig in de schoenen staat als de
schrijver. De ingekankerde argwaan van talrijke Protestanten (en niet de minst
beschaafden!) tegen ‘Rome’ die meer een bewijs is van eigen halfslachtigheid dan
van een bijzondere levendigheid van geest, moge na de lezing van Brom's betoog
eindelijk afsterven en plaats maken voor een gezonde, parate belangstelling voor de
verjonging van het Katholicisme, zooals we die op het oogenblik overal in Europa
kunnen waarnemen. Er valt heel veel uit deze beide lijvige deelen te leeren voor wie
niet blind en doof is voor de gebeurtenissen van den dag.
‘Hollandsche Schilders en Schrijvers in de vorige Eeuw’, dat zich, naar reeds uit
den titel blijkt, uitsluitend beperkt tot een bepaald gedeelte van het artistiek terrein,
sluit zich, als aanvulling, uitstekend aan bij Coenen's Studies over de Beweging van
Tachtig, het opent feitelijk ruimere - Europeesche! - perspectieven en loopt kritischer
uit op onze huidige cultureele constellatie. Buitendien doet ons de wel gefundeerde
vergelijking tusschen schilders en schrijvers de excessen beter begrijpen, welke ertoe
hebben geleid, dat het eerst aan een latere generatie dan de Tachtigers gegeven werd
om werken voort te brengen, die in onze letterkunde tot de Klassieken zullen gaan
behooren (de z.g. Negentigers!). Voor het overige mist men in dit boek van Gerard
Brom een zekeren wijsgeerigen onderbouw, die het geheel streng gebonden houdt
en de samenkoppeling der essays meer dan een zuiver chronologische (niet van
schrijven zoozeer als wel van erin gerelateerde feitelijkheden!) oorzaak verschaft.
Intusschen: de heer Brom verricht met zijn arbeid een bijzonder nuttig en noodzakelijk
werk en hij volvoert het met een nauwgezette plichtsbetrachting; zoo wordt dan
langzamerhand ook op artistiek terrein het historisch fundament voor de nieuwe
eeuw gelegd.
R.H.

A.J. Mussche, De Twee Vaderlanden. Arnhem, N.V. van Loghum Slaterus'
U.M., 1927.
‘Een mensch van heimwee en worstelingen, die zijn licht uit den donker
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stampt’, ziehier een zelf-karakteristiek van den dichter, die ons eindelijk zijn verzen
verzameld heeft en wiens, door de firma Van Loghum Slateras keurig verzorgde,
bundel een uitstekend inzicht geeft niet slechts in Mussche's eigen belangwekkend
en volwaardig dichterschap, doch ook in de mentaliteit, welke een goed deel der
huidige Vlaamsche poëzie beheerscht en - door middel daarvan - in de Vlaamsche
geestesgesteldheid, zooals deze zich na de oorlogsjaren gevormd heeft. Want deze
poëzie staat niet los van de haar omringende wereld, zij is er onscheidbaar mede
vergroeid. Het leed, dat het Vlaamsche land geleden heeft, heeft de nieuwe poëzie,
welke op zijn bodem ontstond, hecht in de aarde doen wortelen. Elke eisch der ‘poësie
pure’ faalt ten haren opzichte: de afstand tusschen dichter en volk heeft zich zoodanig
verkleind - wegvallen doet hij in onze eeuw wel nimmer meer! - dat de bij ons nog
als normaal geldende intelectueele instelling van den dichter, waardoor hij zich
onmiddellijk en vanzelfsprekend in een ivoren toren gedreven weet, bijna ganschelijk
verloren is gegaan, zoodat een figuur als Kar el van de Woestijne, die toch zeker in
zinnelijke aard-gebondenheid heel wat dichter bij zijn landgenoot en staat dan een
Boutens bij voorbeeld ten onzent, een hooge en ijle figuur geworden schijnt in de
Vlaamsche letterkunde. Luister slechts, hoe de moderne dichter zijn verlangen belijdt:
‘mijn hart, met al den honger van zijn kussen,
met al de loutering zijner tranen,
is op zoek naar de apotheose van God
in de bevende vuile handen van een besje....’

Dit is geen dichtkunst meer, die zich verlustigt in eigen schoon, die de room schept
van de dingen der aarde en de glans steelt van den hemel; het sonnet, thans het barok
sieraad van een innerlijk verslapt geslacht, is zinneloos geworden als uitingsvorm
voor deze generatie. Waarom zouden terstond weer streng naar rijm en metrum
afgewogen vormen hun intrede moeten doen? Zouden wij met ‘het ontdekken’ van
een waarachtig dichter tot zoolang moeten wachten.
Het komt mij voor, dat wij niet de minste reden hebben of zullen hebben ooit een
dichter om louter formeele redenen te verwerpen en zoo aanvaarden wij Mussche
met vreugde, want zijn poëzie beteekent een wezenlijke verrijking voor de
Groot-Nederlandsche dichterlijke letterkunde en het laat ons volkomen koud, dat
zijn gedichten niet steeds - of bijna nimmer!! - aan de recepten, die wij er hier in het
Noorden met zoo'n liefderijke nauwgezetheid voor hadden gereed gemaakt,
beantwoorden. Mussche's poëzie staat sterk in haar oprechtheid en haar directheid.
Wat zij somtijds mist aan bezonkenheid wordt door dit een en ander ruimschoots
vergoed.
R.H.
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Oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters in de kunstzalen Kleykamp,
Den Haag.
Het is bij Kleykamp gewoonte geworden om dezen tijd tentoonstellingen te houden
van oude kunst, ook omdat in de zomermaanden - als de menschen naar buiten gaan
- verzamelaars en buitenlandsche kunsthandels eerder bereid worden gevonden van
hun schilderijen in bruikleen af te staan. Zulke tentoonstellingen tusschen alle andere
van jongere kunst, zijn zeker ook de belangstelling waard. Ze kunnen de kunstlievende
wereld er aan herinneren, dat er ook nog oude schilderijen zijn, waaraan wat te zien
en te genieten valt, zoodat wellicht menigeen daarna weer eens naar het vergeten
Mauritshuis gaat. Ik las dezer dagen in de krant een artikel over vitaminen, waarin
beweerd werd, dat de voedingswaarde der spijzen ook afhankelijk is van de daarbij
betrachte variatie. De eetlust wordt het meest bevorderd door voortdurende prikkeling,
wat het onderhoud der gezondheid natuurlijk ten goede moet komen. Dit lijkt wel
aannemelijk, althans voor menschen van normale constitutie! Door de herhaalde
prikkeling van het anders-smakende wordt ook het proefvermogen verscherpt. De
mensch gebruikt zijn eten (en drinken) nu eenmaal niet als het redelooze dier, dat de
verfijning der zinnelijke verlustiging niet kent. Er is echter ook de geestelijke
verlustiging, die evenzeer door afwisseling der voedingsstoffen voortdurend
geprikkeld moet worden om den gezonden trek er in te houden en het proefvermogen
te verscherpen - ten spijt van alle specialiceerende kunstgeleerden, die nauwkeurige
signalementen weten op te stellen van kunstwerken.
Deze tentoonstelling is uiteraard weer geen keurverzameling. Over 't algemeen
echter is het gehalte deugdelijk, d.w.z. betrouwbaarder dan op zoovele veilingen van
oude kunst, waarbij uitsluitend commercieele belangen voorzitten. Het waren meest
exemplaren van de oud-hollandsche kunst, 17e eeuw. Onder de enkele Vlamingen
bevonden zich: Van Dyck met twee portretten; Rubens, met een van die bruisende
schetsen, als aanloop tot zijn groote schilderijen; Jan Breughel met een pikant-kleurig
bloem- en vruchtenstuk; dan van Teniers een pittig stukje, terwijl de bloemen van
Daniel Seghers (de Jesuitenpater) met de geserreerde schildering, als ze werkelijk
van zijn hand zijn, voor hem uitnemend waren. Jordaens, met dat portretstuk, had
hier best gemist kunnen worden.
Van de Hollanders was Rembrandt's vertegenwoordiging curieus en die van Frans
Hals belangwekkend, met twee figuurstukken, waarbij hij dikwijls meer nog dan bij
het portretwerk, zijn verbluffende technische slagvaardigheid den vrijen teugel laat
vieren. Het landschapgedeelte achter den ‘Lachende Visschersjongen’ kon hier zelfs
even aan Brouwer doen denken en het zou leerzaam zijn dezen ‘Vroolijke Drinker’
eens naast den ‘Nar’
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uit het ‘Rijksmuseum te hangen, die in vroeger tijden ten onrechte voor een Hals
werd gehouden - of nog, naast den ‘Vroolijke Drinker’ van Judith Leyster.
De Rembrandt's noemde ik curieus - twee er van althans, want over dat vroege
portretje van zijn vader (ik geloof er niet aan dat die herhaaldelijk geschilderde en
geëtste oude menschen - o o k d o o r z i j n l e e r l i n g e n - zijn vader en moeder
waren) valt, al is het dan al echt, niet veel te zeggen. Indien er aan de echtheid der
twee andere werken getwijfeld mag worden, dan was daarvoor juist 't meeste grond
bij dat, wat er naar het uiterlijk 't voordeeligst uitziet: ‘Rembrandts Keukenmeid’.
Want die jongemanskop (naar zich zelf?), hoe onbehaaglijk ook op 't eerste gezicht
met die vreemde klepoogen en de bijna krijtige witheid van het gelaat, staat, als men
wat scherp doorkijkt, in factuur, of verfverwerking, zeer na aan het zelfportret uit 't
Mauritshuis. In dien eersten tijd kwam Rembrandt, met zijn streven naar
reliefuitdrukking, wel meer tot dat grille in de lichtpartijen van het blanke vleesch,
gelijk bijv. in de ‘Andromeda.’ Men zou er haast het palet uit kunnen herkennen,
waarvan hij het lijk schilderde op 't anatomiestuk van Dr. Tulp. Ook zijn er - in dat
portretje - van die koele, grauwe toonen, kenmerkend voor dien eersten, studieuzen
tijd (welke ook in het vroege werk van Dou voorkomen). Het andere schilderij (van
veel later), dat zijn keukenmeid heet voor te stellen, is echter naar mijn meening
ernstig te betwijfelen, hoe pakkend en rembrandtiek het zich ook voordoet.
Ontegenzeggelijk is het met meesterschap zoowel geschilderd als geteekend - maar,
dat is nu juist het meesterschap dat Rembrandt n i e t had, het meesterschap dat al te
duidelijk vertoont de gemakkelijkheid van hand. Hier is - in vergelijking met
Rembrandt dan - meer de zenuwloosheid van geroutineerde bedrevenheid (waarin
v.d. Helst voorbeeldig is.) Ook het kleurwezen, wel beschouwd, heeft niet de innerlijke
broeiing als bij Rembrandt. Ik hoorde, dat dit werk ook voor ‘kunstgeleerden’ al een
probleem geworden is, waarbij zij zich weer de hersenen gaan pijnigen van wien het
dan wèl kan zijn. De naam Drost, weinig bekend, werd er al voor genoemd. Basta
echter, want ten eerste zal die kwestie van een kunstwetenschappelijke toeschrijving
den leek verder koud laten en ten tweede viel er nog in de omgeving wel wat meer
te zien! Er waren verschillende dingen, die de herinnering weer eens konden
opfrisschen aan het bestaan van een oud-hollandsche schilderkunst - ‘Staffeleikunst’
in den besten zin van het woord. Het zijn die schilderstukjes met een schijnbaar
onbeduidend onderwerp en zedig van voorkomen, maar die altijd weer, als bij
verrassing, doen ondervinden, dat we er ons nog koesteren kunnen aan hun stille
geestdrift, of innerlijke warmte. De oude Hollanders heeten uit te munten als technici;
men kan echter beter zeggen, dat zij met volle zielsijver zich inspanden op de nauw-
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keurigste verzorging van hun werk. Het stilleven was het veel-verkozen genre en het
karakter van stilleven is nog eigen aan de figuur en binnenhuis-tafereelen. De
grondtrek is de geest van intimiteit bij hun waarnemen en opmerken der
allergewoonste dingen en levensverschijningen om hen heen.
Zoo'n schilderijtje van Metsu is volkomen àf in zijn scherp-doorgevoerde
schildering en met een volledig punctueele aanduiding van het verschillend
keukengerei, dat bij de voorstelling van een keukenmeid aan haar bezigheden, te pas
komt. Wij zijn hier anders reeds op den top van de technische perfectie, die de
navolgers in de 18e eeuw karakterloos zoeken ter zijde te streven. Van der Heyden
is welbekend als schilder van de rustige stadsgezichten - hier is een staaltje van zijn
veel zeldzamer stillevenwerk, al is het in den vorm van een ‘studeervertrek’. Maar
met een even keurige, doch tevens delicate, uitvoerigheid als de steentjes met hun
voegen aan de huizen van zijn stadsgezichten, schilderde hij hier de
ordelijk-gerangeerde boeken in de kast, of de geribte kommen op een étagère. Dat
die uitvoerige beschrijving wel eens tot over-preciesheid vervalt, gelijk bij het
schilderij boven den schoorsteen, kan uit dien zelfden trouwhartigen zin voor
nauwgezetheid verklaard worden, te meer daar het hier betrof een werk van den toen
zoo gevierden Lairesse, dat natuurlijk, als een copie, zoo getrouw mogelijk moest
worden weergegeven. Een stilleventje van Jan van de Velde is er, weinig kleurig of
opzichtig - maar wat een lust zich in aandachtige beschouwing daarvan te verdiepen
van af de stille fonkeling in den half gevulden roemer tot aan de zwakke lichtglimpen
over de liggende glazen flesch, die, kwalijk zichtbaar, in den donkeren achtergrond
hier schuil gaat. Technische kundigheid - uiterste subtiliteit van een vaste, overtuigde
schildertoets.
Een der aantrekkelijkste inzendingen was het binnenhuis met figuren: ‘Aan den
Maaltijd’ van Brekelenkam - schilderwerk van een bijzonder fijne en gezonde vezel,
als men het om de picturale waarden, op den keper beziet. Maar die schilderkunstige
kwaliteit is als 't ware de vleeschwording van een hartelijke genegenheid voor het
eenvoudige alle-dags leven, en (dientengevolge) van een innige observatie aller
uiterlijke verschijnselen daarvan.
Als schilder van binnenhuis is Pieter de Hoogh een zielsverwant te noemen van
Brekelenkam en misschien van nog rijker gemoed. Het hier aanwezige, voor hem
tamelijk groote schilderij, was echter niet van zijn kunst een uitnemende
vertegenwoordiging. Het is uit later tijd toen hij meer patriciersinterieurs ging
schilderen, en.... toen de s t i l l e g e e s t d r i f t uit zijn werk week, omdat het niet
meer de uiting was van het hartelijk meeleven met het nederiger provinciale
binnenhuisleven, als voorheen.
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Een bloemstuk van de Heem was strakker, doch ook inniger dan veel andere, die hij
later wel schilderde, mede onder de bekoring der pompeuzer Vlaamsche kunst. Denk
eens aan de sobere stillevens van boeken in Mauritshuis en Rijksmuseum! Een zeer
goed voorbeeld weer van de hollandsche schilderkunst, vóór de zoogen. bloeitijd,
was het portret op naam van Eliasz, den straffen technicus, die de leermeester was
van v.d. Helst. Zoo zouden we wel door kunnen gaan met opmerkingen en algemeene
beschouwingen over de oud-hollandsche kunst in haar veelvuldige verschijningen.
Want er was nog wel meer hier aanwezig, dat daartoe stof bood. Zoo de drie
schilderijen van Van der Neer, de intimist van het landschap, de schilder van ijle
wintergezichten en droomerige maannachten; een sterk doorschilderde Ruisdaelachtige
Hobbema; vier Salomon Ruysdaels waarvan één ‘riviergezicht met visschers’, op de
bekende vluchtige, aquarelleerachtige manier, in blauw-groenen, geschilderd,
uitmuntend was; dan een Van Goyen, die ik als zeer behoorlijk kwalificeeren zou,
'n tweetal Ostade's (of ze beide van Isaac zijn kwam me twijfelachtig voor) een
aanlokkend stilleventje van Van Beyeren - en nog wel meer. Opvallend voor hen,
die Willem v.d. Velde junior slechts kennen uit zijn kalme, maar ook dikwijls nog
al saaie ‘marines’ was hier het zeestuk bij stormweer, waarin hij eens uitschoot met
een pathetisch gebaar; een dergelijk stuk, maar toch minder rauw van kleur, is in het
Rijksmuseum. Het overzicht der oud-hollandsche kunst werd nog eenigzins
gecompleteerd, door de pronkbloemstukken (die echter, kwalitatief, gemeenlijk zéér
onderschat worden!) van Jan van Huyzum uit de 18e eeuw.
Dit kroniekje is echter al wat wijdloopig uitgevallen en 't kan lijken bovendien
weinig zin te hebben, daar bij 't verschijnen de tentoonstelling al wel gesloten zal
zijn. Maar 't kan toch allicht strekken tot eenige opwekking der aandacht op een
verleden kunst, die in haar beste verschijnselen een zoo zuiver beeld geeft van een
oprechte en onbevangen menschelijke uiting. Waaraan we, door het tegenwoordige
kunstbedrijf, niet overvloedig bedeeld zijn!
W. ST.

Jubileum-tentoonstelling J. Thorn Prikker, Den Haag.
Pulchri Studio ontwikkelt sinds eenigen tijd een verheugende activiteit in het
samenstellen van exceptioneele tentoonstellingen. Nu is er een van Thorn Prikker
ter viering van zijn zestigsten verjaardag. Met een - gelukkig - niet overmatig aantal
werken, wordt een vrij volledig overzicht gegeven van zijn levenswerk; zijn
ontwikkeling, van den eenen overgang op den anderen, laat er zich althans goed uit
naspeuren. Het mocht ook niet uitblijven; naast Toorop en Van Konijnenburg, die
in
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veel zijn geestverwanten zijn, scheen hij voor menigeen nauwelijks te bestaan. Zijn
langdurig verblijf in het buitenland zal daarvan wel de oorzaak zijn - hij bleef te lang
uit de buurt om bij herhaling opgemerkt te worden. Toch is hij zeker niet minder
opmerkenswaard, om de waarde van zijn producten op zich zelf en, in historisch
opzicht, als representant van de kenterende beweging in ons land, nà de zich
uitlevende Haagsche School. De inhoud van deze tentoonstelling is, in alle opzichten,
zoo veelsoortig en verscheiden, dat binnen het bestek van een kroniekje daaruit de
ontwikkelingsgang slechts in ruwe trekken aan te wijzen valt. Het overzicht gaat
terug tot het aanvangspunt. (Thorn Prikker werd geboren in 1868). Uit 1887 zijn er
enkele doezelige teekeningen nog geheel in de sfeer der hollandsche stemmingskunst,
en 'n paar schetsen van figuren onder invloed van Millet. Maar al gauw daarna raakt
hij op andere banen, waarschijnlijk wegens contact met buitenlandsche bewegingen
en zoo is zijn werk ook een afspiegeling van wat er in den geest der toenmalige
hollandsche modernen aan 't gisten was, Uit '88-89 zijn er eenige schilderijen, die
het vroegste schilderwerk van Toorop doen gedenken. Het wil me dan echter toelijken,
dat bij Thorn Prikker de schilderkunstige waarden zuiverder en rijker zijn. Hij had
meer het natuurlijke kleurgevoel. De verfmaterie werd vruchtbaarder en zelfstandiger
verwerkt (al is het niet zonder zekere artificieele handgrepen - toen in zwang) tot
kleur en kleuren van een metaalachtige vastheid. (Zie vooral de ‘Steendragers’).
De eigenaardige en wat barbaarsche Christus aan het kruis, kan gezien worden als
een daad van jeugdigen euvelmoed, of een tartend stellingnemen tegenover de
toenmalige burgerlijke opvattingen. Toch, ook nu nog, een fascineerend werk.
Karakteristiek voor Thorn Prikker in die vroegere dingen (en ook nog voor zijn latere
producten) is de voorliefde voor doomende gedaanten uit een drijvende mengeling
van kleuren en tinten. Toevallig las ik in een der brieffragmenten: ‘de vrouw in 't
midden heel vaag geteekend, zoodat het aandoet als een geruisch.’ Daarna openbaart
zich de behoefte aan positiever uitbeelding. De gedaanten werken zich meer los uit
de diffuusheid van tonen, door middel van strakker getrokken lijnen, misschien beter
gezegd: lijndraden. Tegelijk wordt de algemeene kleuraard stiller afgedempt, tot een
effener vlak met de subtielste schakeeringen van grijzige purpers en blauwen,
waartusschen soms een goud opschemert. En daarna ontwikkelt zich het streven in
decoratieve richting, voorbereidend de latere monumentale composities. Het sierend
element en de zin tot styleeren zijn in die vroegere abstracte voorstellingen al
nadrukkelijk uitgesproken, met een vermenging van symbolische en mystische
aspiraties, die toen in de lucht hingen en aanspoorden tot escapades in bovenzinnelijke
gewesten. Het religieuze sentiment, voor zoover dit bij Thorn Prikker aanwezig is,
neemt echter
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nooit het femelende karakter aan. Als een oefening in styleeren, meteen houvast aan
de natuur, kunnen dan beschouwd worden de veelvuldige landschappen met gekleurd
krijt - omstr. 1895 - overeenkomstig de vernieuwde kleurinzichten, gedaan in de
manier der pointillisten. De studies van roode kooien, kort daarna, wijzen op een
resumeeren der eindelooze verwikkelingen van kleuren en vormen.
In al het werk van Thorn Prikker, met zijn veelsoortigheid van uitzicht of materiaal,
zijn na te speuren technische raffinementen, want in de bearbeiding van de stof toont
hij zich een hartstochtelijk en fijnzinnig zoeker, die uit allerlei experimenten zijn
voordeel weet te scheppen. De zoogenaamde aquarellen - de enkele portretten vooral
- zijn als procédé van een wonderlijken aard, maar het resultaat doet herkennen den
schilder, den kleurgevoelige, die in de kern bij hem schuilt, eerder dan bij Toorop
en zeker dan bij van Konijnenburg. We hebben wat den laatste betreft, maar eens te
vergelijken diens ‘Zacharia’ met de hier aanwezige ‘Aanbidding der Herders’, die
in het algemeene kleuraspect heel wat weliger en meer levend aandoet. De
samenstelling deed me even een invloed van Braque vermoeden, in welk vermoeden
ik versterkt werd door een klein mozaïek-tableau, in de gang opgehangen.
Na nog verschillende wendingen en grepen in andere richtingen (waarbij wel eens
al te forsch gegrepen wordt, als bij de straf - liever star - belijnde composities van
vliegende ganzen, adelaars, etc), vindt Thorn Prikker zich eindelijk terecht in de
uitvoering van glasschilderingen, van decoratieve vlakvullingen, van reclameplaten
(die hier ontbreken) en vooral ook in de groote mozaïekwerken, die hem in 't
buitenland (o, Holland!) werden opgedragen. De pogingen om op dit terrein der
‘Grand art’, vasten grond te krijgen zijn niet altijd even gelukkig. Ik bedoel hier
vooral de reusachtige teekeningen: ‘de Zaaier’ (de misplaatste geweldenaar met zijn
dreigend vooruitgestoken voetzool) en ‘Adam en Eva’, die van monumentale kunst
slechts het dorre geraamte vertoonen. Overigens beteekent die latere overvloedige
productie een bekroning op een leven lang gepassionneerd zoeken en streven. De
hoofdeigenschappen en het vroeger werk zijn nu verder uitgegroeid: in de
figuurbeelding is allermeest de gang der lijnen bestreefd, soms bestaat de heele
compositie niet anders dan uit een verwikkeld, maar in zich zelf organisch samenstel
van lijnen, doch nu strak gespannen.
De geraffineerde technicus, belust op zijn werkmateriaal, zag een geheel nieuw
veld van kloeken en gezonden arbeid voor zich geopend in het beeldend schilderen
met gekleurde hoekige steentjes. En hij heeft daarin zeker verrassende resultaten
bereikt, al staat zijn beheersching dezer techniek bij die der oude meesters van het
mozaïek-fresco, nog een eind ten achter. De stille, kleurrijke wemelingen in de
vroegere werken als een weefwerk
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uit de fijnste draden gesponnen waren als een ‘geruisen’, maar het geruisen is nu
aangezwollen tot een senoor klinkend geluid. De zwevende lijndraden hebben meer
stelligheid van stuur gekregen, de teederheid van kleur werd milder en voller in de
glasschilderingen. Want het sensitieve element, waaruit de verbeeldingskracht opleeft,
- bij al het nadenkelijke, of het intellectueele in de uitvoering van monumentale
werken, - lijkt me het overheerschende in de kunst van Thorn Prikker. En juist dat
brengt altijd den bloei aan, waarmee een kunstuiting alleen haar tooverende werking
kan uitoefenen.
Ten slotte een opmerking, als een verwijt aan de kunstlievendeburgerij: de zalen,
die bij de tentoonsteling van Toorop en Van Konijnenburg zoo overvol liepen liggen
nu zoowat verlaten; ik was er gedurende een anderhalf uur geheel alleen zelfs. En
dan nog een wensch: dat deze ontwerpen voor het Rotterdamsche raadhuis tot
uitvoering mogen komen.
W. ST.

D.B. Nanninga, 15 sept. 1868-15 sept. 1928.
Dit schijnt het jaar der jubilea te zijn. Ieder oogenblik worden wij verrast door
herinneringsdata van kunstenaars die hun zestig, zeventig, ja zelfs tachtig jarigen
leeftijd bereikten. En van velen hadden wij ons eigenlijk geen denkbeeld gevormd
hoe oud zij waren. Zij bestonden voor ons, soms al heel langen tijd; maar hun werk
bleef hetzelfde, het verouderde niet, wat wij dan ook evenmin van den maker
veronderstelden; vooral wanneer wij dezen niet dikwijls ontmoetten. Zoo is het werk
van onzen vroegeren redacteur Hoynck van Papendrecht, die deze maand zeventig
werd, eigenlijk nog net hetzelfde als toen hij zijn illustraties voor Elseviers
Maandschrift maakte.
En ook aan Nanninga's kunst kunnen wij niet zien dat de maker ervan onlangs
zestig is geworden. Hij heeft in den loop der jaren zijn eigene bescheiden plaats
ingenomen, onder de meerendeels jongere schilders, en blijft die plaats handhaven.
Zijn vroegste werk (omstreeks 1890) draagt de kenmerken van onder den invloed
der Haagsche school, misschien vooral onder dien van de teere romantiek van een
Thijs Maris ontstaan te zijn. Daarna echter heeft Nanninga zich meer en meer tot
den vorm der dingen bepaald, tot wat men thans noemt: de nieuwe zakelijkheid. Het
was niet meer de impressie der dingen, maar de dingen zelf en de sfeer die er omheen
hing. Hem bekoorde,.... ja eigenlijk alles, maar vooral datgene wat rustig, vredig,
kalm en stil was. Al zijn latere werk laat bij den beschouwer dan ook een indruk
achter van stille poëzie; de maker denken wij ons als een tevreden, gemoedelijken,
ietwat romantisch aangelegden droomer. Hij zal u niet door zijn werk ver-
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bazen, noch overbluffen, gij zult er niet spontaan door getroffen worden; maar het
zal opvallen door de liefdevolle beschouwing der natuur, door de stille overgave,
den ernst en de nauwgezetheid waarmede deze kunstenaar zijn werk opvat. En
daardoor is het ook geen wonder, dat hij thans onder de groep der jongeren, die meer
waarde gaan hechten aan juiste vormenkennis, aan deugdelijke beoefening van het
métier, zijn plaats inneemt, en als mentor erkend wordt. Wanneer wij zijn werk dan
ook, zooals thans, zien hangen tusschen dat der leden van ‘De Brug’, dan is het
daarmede volmaakt in harmonie, dan is het niet dat van een zestigjarige, die al een
heel kunstenaarsleven achter zich heeft; maar van een man die met blijmoedigheid
de schoonheid zoekt en waardeert, in alles wat hem omringt; en daarvan op
eenvoudige, weinig luidruchtige wijze getuigt.
R.W.P. Jr.
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J. FRANKEN PZN. DE BLINDE. OORSPONKELJKE HOUTSNEDE.
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Houtsneden van J. Franken Pzn.,
door Johan Schwencke
WAT voor kunstenaars in het algemeen geldt, is voor schilders en grafici in het
bijzonder waar: steeds dreigt het gevaar voor onzuivere beoordeeling van hun werk,
hetzij dat onverdiende loftuitingen daarop neerbloesemen, hetzij dat het nog tijdens
hun leven in de Lethe verzinkt. In het laatste schuilt, zoo het om iets beteekenisvols
gaat, weliswaar een voorname tragiek, doch een tragiek aangrijpend in het bijzonder
voor het nageslacht, dat eigen bestaan soms zoo treffend weet te vullen met de
streelingen eener dierbare droefenis over een miskend en vergeten kunstenaarsleven.
In het wazige verleden rijst dan het ontroerende beeld in een zilveren rouw-aureool.
De aard van de beeldende kunst bevat hiertoe gereedelijk de latente oorzaak. Het
visueele trekt terstond de belangstelling of het wordt voorbijgezien. Walter Crane,
over boek-illustraties schrijvend, uitte dit aldus: ‘Every child, one might say every
human being, takes in more through his eyes than his ears and I think much more
advantage might be taken of this fact.’ Aan hetgeen de beeldende kunst vóór heeft
op andere kunstuitingen is dus het gevaar, waarop wij zooeven doelden, verbonden
gelijk een schaduw aan het wezen.
De kunstenaar zou hiermee kunnen te rade gaan, doch slechts vagelijkbewust,
door te waken tegen een zekere algemeenheid van den vorm. Hij doe zijn psychische
waarden, gedrenkt in den tijdgeest, vooral toch verkeeren in het bijzondere, echter
zonder te vervallen in de daad van den beeldhouwer Pygmalion uit de Grieksche
fabelleer, die Aphrodite bad om de door hem geschapen marmeren vrouwefiguur
met leven te bezielen, opdat hij haar zoude kunnen liefhebben en huwen. Zoo
ontkwam zelfs de schepper niet aan de lusten eener zinnelijke aanschouwing.
Het zuiver beoordeelen van grafische kunst, mede wegens de veelheid harer
vormen, den aard har er technieken, is dan ook een uiterst moeilijke taak en wij zijn
ons dit gaarne bewust bij de poging, om het werk van J. Franken Pzn., dat de laatste
jaren zeer de aandacht trok, een zekere omlijning te geven; daarbij zij bedacht, dat
hij nog niet op het zenith zijner ontwikkeling staat.
J. Franken Pzn. is de zoon van wijlen P.J.C. Franken (1866-1911), schilder van
zee en landschap in treffende kleuren en is een neef van den Haagschen schilder Jan
Franken (geb. 1878). Ook zijn grootvader schilderde, doch meer uit verpoozing. J.
Franken Pzn. is dus wel erfelijk belast met de liefde voor het palet.
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JOOST VAN DEN VONDEL.

Geboren te 's-Gravenhage, op 18 November 1896, waar hij de H.B.S. bezocht en
zijn opleiding ontving aan de Teekenacademie, volgde hij hier 4 jaar een vrijen cursus
onder Frits J. Jansen (geb. 1856), van 1911-1915. De mobilisatie onderbrak zijn
studie, doch hij besteedde vrijen tijd aan teekenen en schilderen. Zijn werk (eenige
stillevens) verscheen voor het eerst in het openbaar in de Sphinx in Leiden, in Juni
1918. Na de demobilisatie in November 1918 was hij een klein jaar in den kunsthandel
werkzaam.
Op de eerste groote expositie in de kunstzalen d'Audretsch te 's-Gravenhage, in
October 1919, kwam hij uit met stillevens en portretten, in sprekende kleur. Het
waren de eerste blijde kreten over de schoonheid eener ontdekte wereld, die luid
opschalden en verklonken.... Met een onbetoomde, zinnelijke liefde voor warme
tinten en broeiende fonds beiuichte hij het heelal buiten zich, niet de wereld in zich.
In die portretten en stillevens openbaarde zich een luministisch element en een zoeken
en tasten, zij het door een fel-bewogen temperament, dat allengs zich wendde tot
diepere fonds met scherper contrasten in de onderlinge kleurvlakken.
Deze kentering moeten wij in het oog houden. Want in deze jaren (1920, 1921)
kondigde zich in zijn schilderwerk de voorbode aan van een onbewust gevoel voor
de houtsneê-techniek.
Hij teekende en schilderde nu veel naar naakt model; een 200 studies dateeren uit
dien tijd. Een getuigenis van zijn behoefte om de schoonheid der eeuwige waarheid,
de waarheid der eeuwige schoonheid te beelden en niet de burgerlijkheid van een
uiterlijk-weelderige omgeving. De geschiedenis van het vrouwelijk naakt in de kunst
aller tijden bevestigt dit.
In Januari 1920 kwam hij in Leiden bij De Sphinx met een hoofdgroep uit en in
Februari 1921 wederom bij d'Audretsch, met donkerder stukken, die nu geen tableaux
d'atelier meer waren. In dit werk van zuiver opgetrokken compositie trad ook een
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sterk-zinnelijke kunst naar buiten, doch het was nu de bloeiend-weldadige kleur, die
de bruisende opstandigheid met weelderige wade dekte. In zijn naakten vooral viel
een invloed
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van Jan Sluyters waar te nemen. Waren de grootsten en sterksten niet vaak korter en
of langeren tijd onder den ban van meesters? In de individualiteit ontplooit zich vroeg
of laat toch de kracht, om zich daarvan te bevrijden. De ontwaking volgt, worsteling
staalt de krachten en gesterkt, veredeld, vol nieuwe drift en durf treedt de kunstenaar
uit het donkere tumult te voorschijn.

J.A. DU BELLAY.

In 1921 behaalde Franken een koninklijke subsidie met naakt, portret en stilleven.
In 1922 schiep hij nog uit een overvloed; het waren schilderijen, veelal cubistisch
geformeerd met scherp opgezette kleuren. Er heerschte niet een eenheid van tint als
bij een Israëls, een Velasquez, een Manet, er dreven geen egale toon-glooiingen,
maar er was sterke accentuatie in plaats van tonalisme. Heel in de diepte trilde echter
een cosmisch rhythme, dat zich uitte in de gebrokenheid, de sterk uitgehijgde
hunkering naar het effect van een daad, in het heerschen der figuur.
Hij streefde er naar, om in het figurale vooral niet het naturalistische te geven.
Was zijn teekening van een vrouw met een hals als een gezwel niet gelijk een vloek
tegen zijn bedrijf, een eigen aanklacht tegen een allengs te vertrouwd geworden trant?
Het was zomer 1922. Hij wilde per se het naturalisme verlaten en daarmee het te
verleidelijk bloeiende sensualisme. Hij wilde loskomen van academische handigheid
en zocht, desolaat bijna, middelen tot insnoering. Toen leerde hij Fokko Mees kennen.
‘Waarom ga je niet 's in hout snijden!’ zei deze terloops en wellicht zacht manend.
Dit gezegde sloot een periode af; een mijlpaal werd op Frankens weg geplaatst. De
diep in hem sluimerende liefde voor de houtsneê-techniek ontwaakte.... Nu kon hij
zich toeleggen op het stijlvolle, al vermocht hij zich niet voetstoots te ontdoen van
het tot in de vezelen der ziel ingeleefde cubisme. Zijn eerste houtsneden vertoonen
dan ook een picturaal element. Reeds spoedig wijdde hij zich aan de verluchting van
het boek; verschillende edities van den kunstzinnigen uitgever A.A.M. Stols tooide
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hij met portretten, vignetten, kopstukken, versierde letters en illustraties. Ook voor
werken van andere uitgevers leverde hij houtsneden*).

*) De in dit artikel genoemde geschriften zijn uitgegeven door dea heer A.A.M. Stols, tenzij
daarbij anders is vermeld.
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En in zijn vrijere grafiek treft de zinnelijke verschijning als de spiegel van een
innerlijke bewogenheid, van een wonderlijken weemoed soms, als de afschaduwing
der ziel. Tot dit werk, dat zoo echt Hollandsch is, met een Zuid-Nederlandsch accent,
gaan wij heen om rijker terug te keeren. Het is niet geheimzinnig, niet hemelsch, niet
duivelsch, niet komisch, maar het is aardsch. Aardsch is het in verheven-realistischen
zin, in den geest van het al-menschelijk drama. Donker brandt het in de oogen zijner
boeren, zwervers, vrouwen. Toch drukt deze kunst niet neer; zij verheldert, opent
uitzichten, boort bronnen aan. Men verloochene nimmer een kunst, die het vette der
aarde voor ons oproept; zoo daarin slechts psychische voldragenheid is, nietwaar?
Schreef zelfs Erasmus niet: ‘Want wat baat de schoonheid, die uitstekende gave der
onsterfelijke Goden, indien de smet der preutschheid daarop kleeft?’
Dat hij zich ook aan het portret in houtsneê zou wijden, lag voor de hand. In dit
opzicht hebben de Hollanders zich steeds goed geweerd! Men denke eens aan Frans
Hals, een groote uit velen. En heeft onze rij van schilders, in de vijftiende eeuw, niet
ingezet met het portret? (Geertgen tot St. Jans, Johan Woutersz). In zijn
houtsneê-portretten treft bovenal het doorzwoegde, niet alleréérst het psychologische
als zuiver-innerlijk zielsbeweeg.
Hij openbaart in de figuur een ‘zie den mensch’. Zijn boeren en zwervers zijn geen
droomgestalten als die uit de lichtere wereld van den fijnen Mankes, maar menschen
met de voeten geplant in de aarde, die trekt naar het graf. Hier is de devotie der
tragiek van het menschelijk bestaan, het drama der eeuwigheid, de eeuwigheid van
het al-aardsche drama.
In 1922 kwam hij uit met 8 houtsneden, getiteld Vrouw aan het Venster, De nacht,
De blinde boer, Kinderkopje, Portret J.B., Oude man, De ondeugd en Twee vrouwen.
In enkele daarvan heerscht nog teveel onrust; soms spreekt er een cubistische neiging
uit, b.v. in Vrouw aan het venster, evenals een element van teveel prijsgegeven
zinnelijkheid. Maar welk een lenigheid reeds, hoe vlot zijn deze stukken gestoken.
Wat was voor Franken nu van belang om hem den weg te leeren gaan? Het
onderwerp. Wij geven hierbij een afbeelding van De nacht. In deze houtsnede moest
veel worden uitgespaard en dit hielp hem in de gewenschte richting. Dit klinkt als
een paradox, maar het is eenvoudige waarheid. In De blinde boer is een wemeling
van wit-en-zwart, welke afbreuk doet aan de figuren. In De nacht is het gedempte
van een geheimzinnige wade, uitgedrukt in het gelaat, den donkeren mantel, het
spookachtige op het bruggetje. Hoe sterk is hier die figuur in het blok geplant, het
geheel beheerschend zonder den indruk der nachtelijke stad te schaden. Hier is toch
reeds een glimp van die glanzende rust, die zijn latere sneden verklaart.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

LVII

JAN FRANKEN PZN. MEI, II.
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JAN FRANKEN PZN. BOEREN IN DE SNEEUW.
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Dreef intuïtie hem naar het snijden van maskers? Nu bereikte hij soberheid, scherper
tegenstelling tusschen wit en zwart, egaler rust. De Ondeugd is daarvan een sprekend
specimen. In dit stuk treft de sterk gesneden expressie, het Lombrosiaansche, de
nood van het onverbeterlijke. Zulk werk leidde tot strakke styleering, tot een tucht,
welke hem ten goede zou komen.
In 1923 kwam hij wederom met 8 houtsneden, Masker I, Masker II, Masker III,
Lente (vrouwenkop), Masker IV, Achterbuurt, Steegje en Thuiskomst.
Lente en Achterbuurt vormen tegenstellingen. In de eerste is veel hout weggesneden
om de lichtheid en zonnige vreugde der lente te doen uitkomen. Dit stuk moet den
ontwerper wel hebben bevredigd, want het is het eerste, waarin hij het licht wierp,
dat later zijn Zaaier en vooral zijn wintergezichten kenmerkte. Franken, die zich
altoos weer gevoelt aangetrokken tot de dramatiek van zijn stille boeren en arbeiders,
keert telkens weer terug tot plechtige verbeeldingen van de meimaand, de lente. Dit
is psychologisch verklaarbaar. Pleit het niet voor het sterke evenwicht van zijn geest
en valt, indirect, uit dit verschijnsel niet te verklaren, dat zijn moderne menschen
niet terneerslaan, maar altijd een stem in den beschouwer wakker roepen, een gevoel
losmaken van sociaal erbarmen?
In die aangrijpende verbeelding van de houtsnede Achterbuurt, hier weergegeven,
moge eenige overdrijving aanwezig zijn, hoe gereedelijk is zij te verklaren. Het is
zijn eerste grafische volkslied. Spits opgedreven spookt die gestalte van het
menschenkind in de straat en Frankens hand moet bij het uit snijden van het hout
wel gesidderd hebben, toen hij deze troosteloosheid, deze zielige verlatenheid, deze
schande als een aanklacht schiep. Donker-hoog staat de steeg tegen haar aan, roetzwart
hangen de rookwolken uit de schoorsteenen boven haar.
In het uitbeelden der huizen is reeds de soberheid, de strakheid van stijl, welke
het kleed der figuur nog mist; hier werkt hij met dwarslijntjes, welke het geheel niet
ten goede komen.
In het eind van 1923 had hij weer veel geteekend en geschilderd, toen de opdracht
tot het ontwerpen van een 6-bladigen kalender de kentering bracht. De 6 houtsneden,
dateerend van 1924, waren getiteld De kerkgangers, Zaaier, Zomer, Lente, Winter
en Naar huis. De Zaaier is hier een bijna symbolische figuur; niet alleen de vlotte
houding, maar vooral ook het gelaat doet de beteekenis der zinvolle daad uitstralen.
Voorts gaf hij in dit jaar nog Het stille stadje, 4 vignetten ‘Nachtleven’ voor het
tijdschriftje ‘Boek en Kunst’, Arbeiders, 4 illustraties en 2 vignetten voor ‘Die
Heiligen’ van Bernhard Kellermann in de vertaling van Alice Nahuys (uitgave N.V.
Uitg. Mij. Prometheus, Amsterdam), Zwervers, Het gezin, Het stadje en Mei.
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PAUL VALÉRY.

In de boekversiering voor De heiligen, waarin de verdwaasde bewoners van een
sanatorium hun abnormale fantasieën uitleven, heeft Franken een anderen weg kunnen
inslaan, dien van het fantastisch-romantische, het verbijsterende. Als boekversiering
zijn deze houtsneden te prijzen, omdat zij over het algemeen het typografische karakter
nabij komen. Vooral de vignetjes zijn strak en sober gestyleerd.
Van zijn overige houtsneden is vooral Het stadje geslaagd. Hoe vredig ligt dit te
ademen in de sneeuw, met dien toren als een waker over de rustig-gerijde huizen.
Hij suggereert de grootschheid van het kleine, door van boven den horizon een blik
te geven op de wereld, die hij ons wil ontvouwen.
Nu is hij geheel in de sfeer. Het stille stadje is een toonbeeld van warme devotie.
De liefde voor het figurale leidde tot de liefde voor het houtsneê-portret. In 1924
sneed hij de beeltenis van Joachim du Bellay voor La deffence et illustration de la
langue Francoyse. Dit portret is buitengewoon goed opgebracht en als jonge proeve
op dit gebied mag het zeker bewondering afdwingen.
En het is alsof in die donkere Frankensche boeren de aarde spreekt in een vreemd
gezang. Af en toe denken we aan Millet, maar.... als zijn tegenvoeter. Men heeft wel
zijn Zaaier vergeleken met dien van den grooten Franschman, maar wij achten dezen
toetssteen niet gelukkig. Millet geeft als het ware den hemel over de menschen, die
dan als in een sfeer van vroomheid gaan. Franken geeft de aarde onder de menschen,
in een sfeer van toekomst-gedachten.
Soms zijn de boeren te intellectueel en dit zij toegeschreven aan het overwicht
van het figurale, dat bij hem nooit zonder geest is. Het schijnt ons toe, dat hij zou
kunnen verrassen met het beelden van een boerenbegrafenis. Maar hij zou daarin
niet het komische leggen van een Nijland, die zich vermeit in het vermakelijk beweeg
der menschenbeentjes; hij zou er het donkerschrille, het onafwendbare sinister en
toch met diepe stilte in weergeven.
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In 1925 begon hij met gekleurde houtsneden, bedoeld om met de hand te worden
gekleurd. Ook sneed hij stukken met verschillende kleurblokken, bestemd voor
persdruk.

DR. H. KLINKERT.

In dit jaar verscheen Herfst, Zomer II, Grondwerker, Oude bootwerker, Vrouwen,
Vrouw met bloem in landschap, Vrouw bij Vaas, Boeren (handgekleurd) en Visschers,
terwijl hij voor boekillustratie het portret van Vondel sneed, namelijk voor het 25ste
deel der serie Trajectum ad Mosam (I.V. Vondels Gijsbrecht van Aemstel), het portret
van Stendhal voor D'un nouveau complot contre les industriels, welk werk ook nog
een andere illustratie en letter van Franken bevat. Voorts sneed hij een letter en vignet
voor Valéry Larbaud's Paris de France, terwijl in dit jaar ook nog de beeltenis van
Hugo Grotius verscheen op de door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie
uitgegeven briefkaart ter herdenking van het vierde eeuwfeest van ‘De Jure Belli ac
Pacis’. Het daarop voorkomende portret is gemaakt naar een verkleinde afbeelding
der houtsnede. Dit is het eerste portret, dat hij in perenkopshout sneed; totnogtoe had
hij perenlangs gebruikt.
Het portret van Vondel zij hierbij afgedrukt. Het is beschaafd gesneden, rustig van
toon, zekerder van gave dan dat van du Bellay. In het werk, waarvoor het bestemd
is, prijkt het dan ook als een versiering.
In 1925 verwierf Franken den Amsterdamschen Willink-van-Collenprijs, welke
om de twee jaar door Arti wordt uitgeloofd.
Het jaar 1926 is vruchtbaar. Hij komt uit met Nacht II, Houthakkers, Zigeuners
(handgekleurd) en Boeren II (handgekleurd). Hier heeft hij volkomen zichzelf
gevonden. Stukken, sterk van bouw, fraai gevuld in edele muziek van wit-en-zwart,
rijk getooid met een hoog-geheven droefenis van donker gloeiende tinten, tot een
drama verstild, tot een lied verklaard, tot een stem verklonken. In sommige van deze
prenten is iets Vlaamsch in de liefde voor het land en zijn bewoners. Als met een stil
juichen uit Franken zich nu in de snede. Zigeuners vooral is een treffend staal van
zijn thans gewonnen stijl. Hoe vermocht hij hier met weinig middelen veel te
vertolken. Het geheele stuk van 18 bij 27 cM. is gevuld
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en toch is er eigenlijk zoo weinig in neergezet. De tegenstelling witzwart heeft hij
hier op net sterkst doorgevoerd en daardoor werd deze kloeke houtsneê een pleidooi
voor een klaren stijl. Zie die paarden met neerhangenden kop, die wagens, die
menschen er tusschen door, het is een levendig tafereel, opgeroepen door een
eenvoudige, maar tooverachtige werking van plekjes wit tegen vlekjes zwart. Dit
stuk wordt magisch doorstroomd van menschelijk leven.
Nacht II biedt het troostelooze, het grijnzende van een verlaten wereld, verlaten
menschen. Ook hierin zijn tusschentinten vermeden.
In dit jaar maakte hij nog 3 houtsneden voor uitnoodigingskaarten voor
tentoonstellingen, een uitgeversmerk voor de uitgeverij Mon bon plaisir, waarin hij
het wit-zwart-beginsel zuiver nakwam. Voorts ontwierp hij nog verschillende
boekillustraties, namelijk 2 vignetten en een letter voor Préface à, un recueil de notes
sur quelques poètes français par Valéry Larbaud, een letter en een vignet voor
Larbaud's Divertissement philologique (voor The happy few) en een vignet voor de
reeks Les livrets du bibliophile.
Voorts sneed hij in hout het portret van Dr. P.C. Boutens voor diens Oud-Perzische
kwatrijnen. Dit vertoont wel de kwaliteiten, welke over het algemeen zijn beeltenissen
kenmerkten, maar is toch niet geheel geslaagd te noemen. Het mist rust. De
uitdrukking van het gelaat lijdt onder de bewegelijkheid der lijnen, welke poogden
den lichamelijken vorm aan te geven. Veel beter daarentegen is de teekening, welke
Franken van dezen dichter maakte.
Beter eveneens is het portret van Paul Valéry voor Le retour de Hollande. Ziehier
een rustig en toch bewegelijk, treffend levend geheel. Er glijdt een beminnelijk
schijnsel overheen. Hierin zit diepte en het is alsof ge het houtblok voor u ziet. Het
wil herinneren aan de waarheid, dat de door den kunstenaar bewerkte stof de eigenlijke
schepping is. Het portret van Valéry zij hierbij afgebeeld.
Het jaar 1927 biedt Sprokkelaars, Stadrand, Mei II, Oogsttijd, Aardappelrooien
en Boeren in de Sneeuw; deze vormen de zes bladen voor den kalender 1928. Van
deze is vooral Mei II boeiend om de sobere uitwerking van een onwillekeurig tot
uitbundigheden verlokkend gegeven. Ook Boeren in de Sneeuw is een bijzonder
geslaagd stuk. Beide zijn bij deze woorden afgedrukt.
Deze houtsneden worden gekenmerkt door een diepe rust en glanzende
verklaardheid. Hoe kent de ontwerper deze techniek, hoe weet hij partij van haar te
trekken met een lijn, een vlak, een hoekje, een ronding. Hij roept met kleine gemakken
voor u op: een sneeuwland, een ouden man, een rooiende vrouw, een in de zon
gestoofden akker.
Voorts sneed hij voor het Kerstboek 1927 van de Wereld kroniek Zwervers
(handgekleurd), een illustratie Le bois amical voor een werk van
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JAN FRANKBX PZN. ACHTERBUURT.
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Valéry, Winter (handgekleurd), in welke groote prent (36 bij 50 c.M.) suggestief het
ijle in de natuur, tusschen de kale boomen en de koude menschen, is weergegeven;
vervolgens Zaaier II (handgekleurd) vooreen rijmprent met het gedicht De Vaders
van J. Greshoff, welke Zaaier echter te veel het geposeerde en intellectueele, het
uiterlijk fraai-menschelijke van een aristocraat heeft; een mooi, bezadigd gesneden
portret van Louise Labe voor haar oeuvres complètes, een portret van Janus Secundus
voor Basia en een portret van Dr. H. Klinkert. Het laatste geven we hierbij weer,
omdat het zoo sterk vitaal is. Geheel een menschenleven, vooral dat van een
indringend kijkend medicus spiegelt zich in deze beeltenis af. Het psychisch-humane
is hier sterk opgeroepen, Dit portret is opgenomen in den Feestbundel, aangeboden
door leden en oud-leden van het klinische genootschap te Rotterdam aan hun
voorzitter, ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag op 3 September 1927 (uitgave
W.L. en J. Brusse, 1927). Ook het bandontwerp, waarin twee klinkende bokalen,
door handen geheven, alsmede het vignet met de woorden ‘Klinkt Klinkers Klinkert's
Heil’, is van Franken.
Ten slotte bespreken we enkele boekillustraties, waarin zijn talent naar voren komt
en waaruit blijkt, welk een belangrijk houtsnijder we in hem bezitten.
Voor Microcosme van Maurice Scève (eind 15de eeuw) sneed hij het portret van
den schrijver. Dit werk bestaat uit drie boeken; voor het begin van elk ontwierp hij
een houtsnede en voor het eind van elk boek een vignet.
De hierachter atgebeelde houtsnede doelt op de schepping, welke in het eerste der
drie boeken wordt behandeld. Franken is er wel in geslaagd in deze illustraties iets
te geven, dat bij dit geschrift aansluit.
Toch zijn van meer beteekenis de 8 illustraties voor Sur un air de Scarlatti van
Edmond Jaloux. Dit verhaal speelt in Venetië en is, misschien ook daarom, erg
fantastisch. De menschen, die er in optreden, lijden aan een tic, het gebeuren is
visionnair en dit schijnt den ontwerper te hebben aangetrokken. Want hij gaf in
evenwichtig-decoratieve houtsneden een schoone aanvulling en opleving van den
tekst. Het rijpe wit-en-zwart, dat, soms als in een droom, vreemd-episch tusschen de
woorden opbloeit, doet coloristisch aan; er tintelt leven in deze wonderlijke figuren.
Zoo heeft dan deze kunstenaar langs en in de schilderkunst, door en in de houtsnede
de concentratie gevonden, welke den verderen weg zijner ontwikkeling bepaalde.
Want hoe logisch is geheel zijn oeuvre gegroeid, hoe streng-organisch is het gesteld
en hoe helder is alles naar den vorm te verklaren.
Dat ook zijn andere werk daaraan verwant is, moge worden bewezen aan de hand
van de teekening ‘Uitgaan van de fabriek’. Deze vertoont het beste van wat hij in
arbeiderstypen wist te geven; hier heeft niet
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het intellectueele de overhand, maar het eenstemmige eener drukkende, nog niet tot
openbaring gekomen lotsbeschikking. Invloed van Toorop valt hier en daar wel aan
te wijzen, maar Franken is zelfstandig genoeg, om zich op den duur in eigen
zuiverheid te handhaven.
Er schuilt in hem een rijk en waardeerbaar grafisch vermogen naast zin voor het
decoratieve. Hij weet een boek te verluchten met hetgeen die tooi vooral behoort te
zijn: een verlevendiging van den tekst, een oproeping van wat in de windselen der
woorden sluimerend is en dit alles in harmonie met het typografische karakter van
het boek.

DE SCHEPPING.
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De andere Meunier,
door R. Herreman
NIET de materie is weerbarstig. Noch het woord, noch de verf, noch de steen zijn
bestand tegen de technische kennis die een ieder zich verwerven kan. Alle talen
leenen zich tot den zang van den dichter. Alle schakeeringen zijn in plantaardige of
scheikundige kleuren te koop. De minst creatieve werkman houwt beelden uit steen
en marmer.
Doch de ordening, de schepping is nog wat anders en wat meer dan het dwingen
van de materie. De weerbarstigheid ligt binnen in den schepper, en iedere schepping
is hem steeds weer een overwinning op zichzelf; een klaarte slaan uit den chaos, die
vormeloos in hem woelt.
Zeker, aldus voorgesteld, is de strijd voor het bezit van de materie te brutaal
ontkend; maar nooit toch heeft dit bezit alléén iemand tot kunstenaar gemaakt, tenzij,
voor korten tijd, in de oogen van degenen die schijn voor wezen nemen; terwijl
kunstenaars dikwijls wonderen hebben verricht met ontoereikende middelen.
Weer iets anders is de liefde van den kunstenaar voor zijn materie. Zij toch is de
bemiddelaarster tusschen hem en degenen tot wie hij spreken wil. Naarmate de drang
om zich mede te deelen sterker is, naarmate hij zijn zending dieper als een
noodzakelijkheid voelt, streeft de kunstenaar naar een volmaakter instrument. Vandaar
dat de drang om zich steeds vollediger te uiten, naar buiten dikwijls voorkomt als
een voortdurend strijden tegen de materie.
Het had mij dikwijls getroffen hoe het beeldhouwwerk van Constantin Meunier,
dat bij den eersten aanblik steeds een overweldigenden indruk maakt, bij nader
beschouwen van een eenigszins simplistisch métier getuigde. Het kwam mij voor
als de verkondiging van een machtig volkstribuun, dien men gaarne aanhoort op het
openbare plein, en door wien men zich gaarne la at medeslepen, maar dien men zich
niet tot dagelijksch gezel zou wenschen. Grondiger had hij de materie niet gedwongen,
scheen het mij; grondiger wenschte hij, of kon hij zich niet uitdrukken.
Daar was dan ook van Meunier het aangrijpende beeld van den Verloren Zoon,
die bij den vader terugkeert; aangrijpend zooals de ellende ontroert die men langs
de straat en in de gemengde berichten der dagbladen ontmoet. Sporadisch slechts
komen in dit beeldhouwwerk détails voor, - het aangezicht van een puddler, de
armbeweging van een drinker, die ánders, ik zou bijna zeggen z u i v e r d e r , ontroeren
dan een mokerende rede of een sentimenteele anecdote.
Maar toen heeft nadere kennismaking met het schilderwerk van Meunier

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

300
hem mij veropenbaard. In de Giroux-zaal te Brussel was een omvangrijke verzameling
van zijn doeken, teekeningen, aquarelles en pastels bijeengebracht. Overweldigend
dringt zich hier de indruk op, dat Constantin Meunier een vollediger, dieper genie
is dan slechts maar de grandiose volkstribuun, dien zijn beelden van den scheepslosser,
den puddler van hem, - hem beperkende, - hebben gemaakt in de oogen van velen.
In den steen heeft hij slechts een deel van zichzelf uitgehouwen, en dit deel heeft
men als het ware van hem weggenomen om het te gebruiken als een vlag, die in de
openbare opinie zijn gansche kunst moet dekken. Ditzelfde deel vindt men overigens
terug in het schilder- en teekenwerk, in het ‘Christushoofd’, in zijn tryptiek van de
‘Steenkolenmijn’, in de twee versies van het ‘Lijk in de Vaalt’.
En zeker trokken hem in de eerste plaats de menschelijke miseries aan, neen, trok
hem aan wat, bij religieus en schier onbewogen medeleven, achter deze miseries te
gloren begint. Nimmer was het hem te doen deze miseries tot een anecdote te verlagen,
noch om ze aan te wenden tot een effect dat treft door zijn brutaliteit. Een natunrlijke
drang leidde hem, zooals hij vele kunstenaars drijft om achter leed en ellende den
heerlijksten buit te gaan ontdekken.
Het Stierengevecht (Sevilla-‘Muerto del Torro’) vervoert hem niet zoozeer of,
waar velen het einde van het spektakel in de arena zouden zien, gaat hij achter de
schermen van dit bloedig-glorieuze spel kijken en schildert, buiten alle sentimentaliteit
om, de Arrastradero, waar de gekwetste dieren worden afgemaakt in een roemlooze
atmosfeer van dampend zweet en bloed.
De meeste doeken ademen deze roemlooze atmosfeer, waar woordeloos en bijna
bewusteloos wordt geleden, waar de anecdote verdwijnt achter de inspanning die
van de acteurs van het drama wordt gevergd. Dáár is des kunstenaars natuurlijk
element. Hij zegt niet, om medelijden af te dwingen: aanschouw deze ellende; doch
hij zwoegt en lijdt mede, onbewogen als de helden zelf. Meteen gaat een verhevener
emotie, die meer van vereering dan van zielige ontferming heeft, uit deze donkere
levens gloeien.
Deze donkere ijver om steeds zelf middenpunt van zijn scheppingen te zijn, raadt
men tot in zijn tonaliteiten, grijs, neutraal Nergens schettert een schelle kleur die
aandikt, altijd blijft zij beneden de uiterlijke werkelijkheid; doch men neme niet voor
onmacht wat ingetoomde kracht is: zoo zoekt de kunstenaar den kern waar het lichten
van binnen uit aanvangt.
Zijn kleurigste doeken zijn de minst stralende. Zijn Vlaamsche landschappen van
open natuur, de zichten op kaden en staketsels, zijn bijna uitdagend van
onverschilligheid, tot de kunstenaar zijn toevlucht en zijn verlossing zoekt in gestrande
schuiten of in de gekromde houding
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van de ‘aardappelrapers’. Klaarder, van dit inwendig licht, zijn de donkere
landschappen van de Waalsche mijnstreken (Fabriek onder de Sneeuw, de Borinage,
Mijnwerker neergehurkt voor zijn deur, enz.). Niet in den zin van een preek zijn de
zwoegers in de hoogovens, de glasblazers, de mijnwerkers een verheerlijking van
den arbeid; doch zij staan gegroeid, vereeuwigd tot epische helden. De groote zaal
van de gieterij gelijkt voor den toeschouwer een oord van helsche folteringen, terwijl
de naakte lijven van de arbeiders door het vuur worden gespaard.
Anders zag Constantin Meunier Londen niet. De vier zichten op en onder de
Theemsbruggen zijn van een klassieke ingetogenheid. Alle goedkoop romantisme
blijft afwezig.
Niet bij toeval kwam de naar binnen brandende Meunier naar Sevilla, de stad die
het mirakel in hem voltrok. Ver was Millet dan, en álle invloeden. Spanje ontrukte
hem aan zichzelf. Daar vond hij kleur en warmte tot in de somberste hoeken. Men
kan zich inbeelden hoe hij er leefde zonder vragen of kwellingen, er neerzat in de
kroeg naast de sjofele geuzen, of te luisteren naar de preek in de kathedraal. Hoe de
pastoor, die een pijp rookt, hem zoo kinderlijk verrukte dat hij de behoefte voelde
om op de schets van zijn opgetogenheid te getuigen:
‘Vu dans une sacristie de la cathédrale!!!
Drôle de moeurs! un prêtre fumant tranquillement sa pipe.’
Hoe hij, in één ontboezeming, met een laaiende geestdrift, waarbij de strijd tegen de
materie reeds bij voorbaat gewonnen is, een der mooiste doeken van de hedendaagsche
schilderkunst schiep, ik bedoel de ‘Processie van Goeden-Vrijdag te Sevilla’, waarvan
de sobere en donkere kleuren na weinige stonden beschouwens, plots te zingen en
te schitteren beginnen als een blakerende symphonie van zon.
Hier had Meunier zich-zelf niet te dwingen om zich aan te passen; om de
‘passioneele’ atmosfeer te vinden, hoefde hij niet naar hoogovens te gaan of onder
den grond te dalen; de zon brandde rond hem in éénklank met zijn binnenste laaien.
Hier kon hij een danseres als een bedelaar, een stierengevecht als een herberg-tooneel
schilderen of teekenen met een gelijke overgave. Het is geen wonder dat sommige
zichten uit zijn eigen noordelijk land dan nog dien zuiderschen gloed over zich
dragen....
Maar dan wisselde Meunier het penseel voor den beitel.
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Notre-dame de Chartres,
door J.A. van Erven Dorens
CHARTRES is een provinciestadje met een 25.000 inwoners, gelegen op een kleine
90 K.M. ten Westen van Parijs, te midden van de Beauce, een der vruchtbaarste
streken van Frankrijk. Het heeft voor een tourist niet veel aantrekkelijks, maar binnen
zijn muren staat een heerlijke Kathedraal. Onder alle Kathedralen der Christenheid
is er misschien geen merkwaardiger.
Zij is de eerste Kathedraal der XIIIe eeuw, door een onbekenden bouwmeester,
met al de kracht van de bijeenvergaarde kennis van twee eeuwen, als een homogeen
werk in ongeloofelijk korten tijd met de beste materialen opgebouwd, en door de
eerste beeldhouwers met vrome liefde gedecoreerd; zij rust op de Karolingische
crypte van 858 en op de Romaansche crypten van 1020; aan den voorgevel bleef het
rijk gebeeldhouwde Koninklijk Portaal en de oude Klokkentoren der XIIe eeuw
behouden.
De nieuwe toren der XVIe eeuw, doet te midden der grilligste flamboyante
motieven, zijn spits naar boven stijgen. De vensters vertoonen een kleurenpracht in
rijk versierde glasruiten De verschillende rampen, die andere Kathedralen troffen,
gleden in den loop der eeuwen over haar hoofd heen en zij vertoont zich nagenoeg
zooals de mannen die haar voltooiden zich hadden gedacht.
Wie een indruk verlangt van een Kathedraal in de Middeleeuwen, kan niet beter
doen dan een bezoek te brengen aan Notre-Dame de Chartres. Dit deden wij zoo
dikwijls en in alle jaargetijden. Nooit zullen wij vergeten een tocht van de Vereeniging
der ‘Amis des Cathédrales’ onder verbazend bar weer. Wind en regen gierden om
het indrukwekkend gebouw;
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onmogelijk een parapluie op te houden. De torens waren onzichtbaar, als
weggedoezeld in de lage wolken, Toch waren wij een kleine tweehonderd, die het
slechte weer braveerden om. haar een bezoek te brengen. Met moeite kwamen wij
de deur door en bevonden ons in nog grooter duisternis. Grijze massa's van
verschillende waarde teekenden de groote lijnen, zeer donkere volumen tusschen de
vale kolommen stegen naar ongenaakbare hoogten; minder donker waren de contouren
van het triforium en een zeer donker omlijstte de hooge vensters, die wonderbare
tonen van gekleurde helderheid in gedempte lichtstralen naar omlaag zonden. Die
speling van rijzige lijnen opwaarts en van de gekromde der gewelven in lichtgrijs
tot bijna zwart en daartusschen de doorzichtige mozaiek der glazen was voor ons
oog als een wonder schilderij, waarvan de heugenis ons bijbleef. Rembrandt alleen
kon zulk een schilderij maken, Rembrandt en de onbekende bouwmeester,
constructeur, beeldhouwer en poëet, die dezen tempel bouwde ter eere van God en
de H. Maagd.
Eenige kaarsen verlichtten in deze duisternis het hoofdaltaar en twee kaarsen
bewogen zich naar ons toe; een teere, wankele gedaante in violet met bevende,
zegenende hand; de eerwaardige bisschop van Chartres, te midden van zijne
geestelijkheid, schrijdt langzaam naar den banc d'oeuvre om de vrienden der
Kathedraal te ontvangen, die hem kwamen bezoeken.
Geestelijke gezangen stegen opwaarts; men zong: ‘Ad nutem Domini...’ en ‘Stirps
Jessé...’ beide van Fulbert, een der grootste bisschoppen der Middeleeuwen, die den
bisschoppelijken zetel van Chartres bekleedde in het begin der elfde eeuw.
Een Dominikijner Pater beklom den preekstoel en heette ons welkom uit naam
van Monseigneur. Hij maakte een vergelijking tusschen de steenen Kathedraal en
de onzichtbare: de theologie van St. Thomas van Aquinen en sprak van de
hoofdstukken zijner Somma als van de kolommen en de gewelven dezer ideale
Kathedraal, die alle Christelijke harten moet tot zich trekken. Het verband tusschen
het Katholieke Geloof, zooals St. Thomas dit in de XIIIe eeuw heeft vastgelegd en
de steenen Kathedraal, die de geloovigen in deze geweldige eeuw hadden opgericht,
was innig; hun geest dezelfde.

De oude traditie - het antieke beeldje.
Vóór de tegenwoordige Kathedraal tellen wij vier of vijf oudere, die beurtelings door
den vijand werden verwoest, of door den bliksem getroffen en verbrand. Volgens de
oude traditie, stond er op dezelfde plaats reeds eene Christelijke kerk in den tijd der
Apostelen, vóór de Hemelvaart van Maria; in alle oude oorkonden van Chartres vindt
men deze traditie terug.
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Men spreekt van een grot, lang vóór onze jaartelling, waar onder anderen een beeldje
werd gevonden, voorstellende eene Maagd, die gebaard had. Toen later de eerste
discipelen, die te Chartres aankwamen, deze traditie aantroffen, namen zij die voor
hunne rekening en leeraarden het dogma van de H. Maagd en haar Goddelijk Kind,
zooals St. Paulus op den Areopagus den onbekenden God predikte. Velen aanvaardden
het Christendom, maar de Romeinsche legaat voerde de eerste geloovigen ten dood
en liet hunne lichamen in een put werpen, de Puits des Sts. Forts, op weinig afstands
der grot gelegen*).
De grot bleef lang een kapel in de crypte der Kathedraal en een vijftig jaar geleden
vond men de put terug. Sedert meer dan tweehonderd jaar is de grot dichtgemetseld
en verheft zich daarvoor een altaar met een houten beeldje. Dit is modern en in de
plaats gesteld van het oude, dat in 1793 is verbrand. Of dit laatste veel ouder was
dan de XIIe eeuw mag met goede redenen betwijfeld worden†)).
Karel de Kale schonk in 876 aan de Kathedraal de tuniek der H. Maagd, door den
Byzantijnschen Keizer Constantijn V aan Charlemagne vereerd. Deze tuniek, bekend
onder den naam van de ‘Santa Camisia’, omwikkeld in den sluier der Keizerin Irénée,
is steeds een voorwerp van de vereering der geloovigen gebleven.
In 1204, na de inneming van Constantinopel, zond Keizer Boudewijn aan
Notre-Dame-de-Chartres een ander reliek van hooge waarde: het hoofd van St. Anna,
moeder der H. Maagd, ‘opdat het hoofd der moeder ruste in haar dochters huis.’
Door haar ouden roem en de voortreffelijkheid harer relieken was Chartres sedert
de hooge Middeleeuwen een bedevaartplaats waar de geloovigen in drommen de H.
Maagd kwamen aanroepen, zooals zij thans naar La Salette of naar Lourdes gaan.
Chartres was een oud Gallo-Romeinsch oppidum; een Romeinsche muur omringde
de stad. Tegen dien muur stonden de eerste Kathedralen, gebouwd boven de grot en
de put. Toen de Noormannen in 858 de stad verwoestten, maakten zij een bres in
den muur en de toenmalige bisschop Gislebert maakte van deze opening gebruik om
zijn nieuwe Kathedraal een groot einde Oostwaarts uit te breiden, zoodat de geheele
apsis buiten den verwoesten stadsmuur gebouwd werd. Wanneer wij afdalen in de
oude Karolingische crypte zien wij het overschot van dien geweldigen muur voor
ons. Deze oude crypte bezat een altaar aan St. Lubin gewijd; men noemt haar daarom
de ‘Crypte de St. Lubin’. Zij werd later als schatkamer gebruikt. Men ziet er nog een
smal gangetje en een afgebroken trap, die

*) Ste Modeste, de eigen dochter van den legaat, behoorde tot deze martelaren.
†) Het tegenwoordige beeldje is een copie van een copie van het eerste. Deze copie werd in de
helft der XIXe eeuw te Bergen-op-Zoom in een Klarissenklooster ontdekt.
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DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES VAN DE PLACE CHATELÊT GEZIEN.
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DE APSIS VAX DE KATHEDRAAL, XIIIE EEUW.
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op het priesterkoor uitkwam en daar door een ijzeren luik werd afgesloten.
Toen de Karolingische Kathedraal in 1020 door brand werd verwoest, bekleedde
de groote Fulbert den bisschoppelijken zetel te Chartres. Deze merkwaardige man,
studiegenoot en vriend van den zoon des Konings, den lateren Robert le Pieux, met
wien hij samen liederen dichtte en componeerde voor zijn kerk, bestuurde de
Chartrijnsche scholen, die in zijn tijd even beroemd waren als, een eeuw later, de
Parij sche universiteit. Hij besloot niet te rusten vóór hij zijn kerk weer geheel had
opgebouwd. Vier jaren lang, van 1020-1024, besteedde men aan de crypten, die op
het niveau der Karolingische Kathedraal werden opgetrokken. Zij loopen rond als
een kooromgang buiten de apsis van Gislebert; de vensters dezer apsis zijn
dichtgemetseld om als basis te kunnen dienen voor den bovenbouw. Verder loopen
de crypten van Fulbert in twee lange gangen door tot aan den voorgevel der kerk.
Zij zijn gedekt door Romaansche kruisgewelven, gedragen door zware vierkante
pijlers. Na de voleinding der crypten, gebruikte men vier andere jaren voor den
bovenbouw en toen deze geheel gereed was, legde St. Fulbert het rustelooze hoofd
neder.
Van deze Romaansche Kathedraal bestaat slechts één enkele afbeelding: een
miniatuur in een obituaire der XIe eeuw. De heer René Merlet heeft uit deze
miniatuur-teekening in goud en kleuren het plan, den opstand en de doorsnede weten
te ontwikkelen.

De verfraaiingen der twaalfde eeuw.
De opvolgers van St. Fulbert hebben zich voortdurend met allerlei verbouwingen en
verfraaiingen bezig gehouden.
Het is wel opmerkelijk dat deze verfraaiingen bijna altijd door een brand of een
ander onheil zijn voorafgegaan. Een stad in de Middeleeuwen was veel te dicht
bevolkt voor haar omvang; de stadsmuren lieten geen uitbreiding toe. Een Kathedraal
stond niet zooals thans vrij op een groot plein, maar was door allerlei huizen omgeven,
die er aan vastgebouwd waren. Vooreerst had men het bisschoppelijk paleis, de
woningen der kannunniken, de diverse scholen, het hospitaal, (Hôtel Dieu) enz.
Tusschen al deze gebouwen was een soort binnenplaats, door overwelfde
kloostergangen omringd. De omgeving van de Kathedraal van Rouaan kan eenigszins
van dien ouden tijd een denkbeeld geven.
De brand van het Hôtel-Dieu in 1134 heeft aanleiding gegeven tot eene uitbreiding
der Kathedraal aan den Westkant. Een klokkentoren was zwaar beschadigd en moest
derhalve worden hersteld. Maar hij stond op een slechte plaats, ergens tegen den
Zuidkant aangeplakt en men brak hem liever af om een nieuwen te bouwen aan den
voorgevel. En zoo van lieverlede kwam men van de eene verbetering tot de andere.
Van 1134 tot on-
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geveer 1175 voerde men de volgende werken uit, die thans nog alle bestaan:
Twee torens aan weerszijden van den hoofdingang, vrijstaande op eenige meters
afstand van den voorgevel. De Noordertoren, die men het eerst bouwde, kreeg dadelijk
den naam van ‘Clocher Neuf’, dien hij tot heden behield. De zaal gelijkstraats werd
naar de nieuwe bouwwijze gewelfd op kruisribben (in 1134!); de eerste étage met
koepelgewelf; de tweede had een houten zoldering. De contreforten verdunnen zich
tusschen de eerste en tweede verdieping, en houden daar geheel op; de bouwmeester
had dus zeker geen steenen spits voorzien. Maar een man van génie, over wien wij
nader zullen spreken, heeft later op deze zwakke basis een prachtige steenen spits
durven plaatsen.
Daarna begon men den bouw van den zuidertoren, die pendant vormt, Deze toren
kreeg later den naam van ‘Clocher Vieux’ en bestaat nog geheel zooals hij is
opgebouwd.
Men verbond daarna beide torens aan de achterkanten door een rijk versierd portaal,
dat toegang gaf tot een narthex vóór den hoofdingang der Kathedraal en men
verlengde later de beide zijbeuken, die nu tegen de torens aangebouwd werden.
Om eene onbekende reden werd eenige jaren daarna het portaal steen voor steen
afgebroken en eenige meters naar voren weer opgebouwd, zoodat het op het
alignement der beide torens kwam te staan. Wij zullen al deze merkwaardige
monumenten der XIIe eeuw in bizonderheden beschouwen.

De oude klokkentoren (Le Clocher Vieux).
Deze is een monument van groote schoonheid; thans is hij te veel in de Kathedraal
der XIIIe eeuw ingebouwd; maar tracht hem afzonderlijk te zien, door met een boek
b.v. op een afstand van 50 cM. voor de oogen te houden, de overige deelen van den
bouw te verbergen. Dan komt hij zich in de grootsche majesteit zijner forsche lijnen,
recht van het grondvlak naar boven heffen, tot aan het punt, waar eene achtzijdige
pyramide de oprijzing ten hemel vervolgt.
Beziet de harmonieuse verhoudingen van alle détails, de bevalligheid der hooge
dakvensters, die den overgang van het vierkant tot den achthoek verbergen, de zware
schaduwen der openingen en der hooge steunbeeren, den edelen eenvoud van de
geschubde spits. Dit homogene monument wekt gedurende acht eeuwen de Chartrijnen
op tot het gebed en trekt ons aan door zijn massieve grootheid.

Het koninklijk portaal.
Het portaal van den narthex, is door zijn overplaatsing tusschen de beide torens,
hoofdingang geworden der Kathedraal en is onder den naam
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van Koninklijk Portaal bekend. Hoeveel beter was zijn eerste plaats, toen het met de
beide torens een soort intieme voorhal maakte. Maar hoe gelukkig zijn wij dat deze
overplaatsing ons dit meesterwerk heeft behouden, dat anders door den brand van
1194 zou zijn verwoest.
Het Koninklijk Portaal is met groot en rijkdom gedecoreerd. Het behoort tot de
oudste groote beeldhouwwerken in Frankrijk. Toen na een doodslaap van zes eeuwen
de beeldhouwkunst omtrent het jaar 1100 begon te herleven, was hare eerste
manifestatie het tympan van Moissac. Naar een miniatuur van een paar vierkante
decimeters schiep men een werk van zes meter breedte. Het proefstuk dezer
middeleeuwsche ‘ymaigiers’ werd een meesterwerk. De groote orde van Cluny, die
in de Middeleeuwen het brandpunt der beschaving mag genoemd worden, riep hen
overal heen waar zij hare abdijen en kloosters deed verbouwen. Het onderwerp van
deze eerste tympans was het visioen van St. Jan. (Openbaring Cap. IV, 2 tot II, Cap.
V, 1, 8, 13, 14). Sedert de vroegste tijden van het Christendom had dit visioen in
aller zielen geleefd.
De groote abt Suger, die zijne abdij te St. Denis wilde herbouwen liet hen
overkomen in 1135, leidde hen in nieuwe wegen en drukte op de Middeleeuwsche
kunst zijn eigenaardigen stempel, dien zij behield tot in de XVIe eeuw toe. Alle
Kerkvaders hadden geleerd dat het Oude Testament een afschaduwing was van het
Nieuwe. Suger bracht deze leer in de kunst over en de concordantie der beide
Testamenten wordt haar Symboliek.
Na het werk te St. Denis te hebben volbracht, ontbood men hen te Chartres (1145).
Hun werk, grootsch van opvatting, gesoigneerd van uitvoering wenschen wij thans
te beschouwen.
Drie deuren; de middelste het breedst; elke met avantcorps van kolommen,
gekroond door breede kapiteelen die de spits toeloopende booglijsten dragen;
bovendrempels sluiten de deuren recht af en tympans vullen de ruimten. Alles is met
beelden en snijwerk voorzien. De voetstukken der kolommen vertoonen allerlei
verscheidenheid van Oostersche motieven, die in het Romaansche tijdvak zoo geliefd
waren; de smallere kolommen er tusschen zijn geheel met deze motieven bezaaid.
Tegen de hoofdkolommen, lange smalle rijzige figuren, de voeten aaneengesloten,
de armen tegen het lichaam gedrukt; de kleeding van boven tot onder geplooid,
volgens de mode van dien tijd, geeft ons den indruk van cannelures. Het leven is
geheel op de aangezichten geconcentreerd.
Het onderwerp van dit ensemble is de Verheerlijking van Jezus Christus. De drie
tympans verhalen de voornaamste feiten; het rechter Zijne geboorte, het linker Zijn
hemelvaart; het middelste Zijne eeuwige Glorie in den Hemel. De bovendrempels
en de booglijsten voltooien deze drie voorstellingen en de kapiteelen verhalen in 38
tafereeltjes de geschiedenis, voor een deel getrokken uit de apocryphe evangeliën,
van de Ouders der
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H. Maagd, van haar huwelijk, de geboorte van haar Kind, Zijn leven en dood. De
lange rijzige figuren stellen groote personnages van het Oude Testament voor, als
kolommen die het portaal van Gods Tempel dragen. In de XIIe en XIIIe eeuw maakte
men zulke grootsche ensembles tot leering van de geloovigen. Het kapittel der
Kathedrale kerk vaardigde gewoonlijk een of meer uit zijn midden af om tot in de
kleinste bizonderheden de onderwerpen te bepalen; de ‘ymagiers’, hadden verder
vrijheid in de uitvoering.
Bezichtigen wij in de eerste plaats het rechter tympan, voorstellende de geboorte.
Voor het eerst is hier de H. Maagd voorgesteld in Majesteit, zittende op den troon
en het Goddelijk Kind op haar schoot dragende, als Zetel der Wijsheid; twee engelen
bewierooken hen. De groote meester Emile Mâle vergelijkt dit tympan met dat van
Parijs en stelt, op grond der groote gelijkenis tusschen beide, de hypothese dat een
zelfde beeldhouwer de schepper is van beide en hij noemt dezen grooten kunstenaar;
de Meester der beide Madonna's. Op de bovendrempels en de booglijsten, zien wij
de herders, de opoffering in den tempel en overal wierookende engelen; ook de
verpersoonlijking der zeven vrije kunsten, voorgesteld door een groot man der
heidensche oudheid en Cicero, Aristoteles, Nicomachus, Euclides, Ptolomaeus,
Pythagoras, Priscianus brengen achter hunne schrijftafels hulde aan den Christus en
Zijne Moeder.
Op het linker tympan zien wij Jesus, met uitgestrekte zegenende handen ten Hemel
varen; twee engelen aan Zijne zijden, die met gratie de beide hoeken van het tympan
vullen, houden een wolk in de handen, die Hem aan het gezicht van Zijne leerlingen
onttrekt. Een zodiak en de werken der twaalf maanden zijn op de booglijsten
voorgesteld.
En op het midden-tympan treffen wij het grootsche onderwerp aan uit de
Openbaring van St. Jan. ‘Er was een troon gezet in den Hemel en er zat Een op den
troon; en die daarop zat, was in aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een
regenboog was rondom den troon.... En rondom den troon waren vierentwintig tronen;
en op de tronen zag ik vierentwintig grijsaards zittende, bekleed met witte kleederen,
en zij hadden gouden kronen op hunne hoofden.... En voor den troon was een glazen
zee, kristal gelijk; en in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren....
En het eerste dier was eenen leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het
derde dier had het aangezicht als een mensch, en het vierde dier was eenen vliegenden
arend gelijk....’
In het midden de figuur van den Christus, het boek met de zeven sloten in de
linkerhand; de rechter - opgeheven tot eene zegening; om het hoofd een nimbus,
voorzien van het kruis, als teeken Zijner Goddelijkheid; de naakte voeten geplaatst
op een schabel, voorstellende de aarde, zooals Zijn troon den Hemel, volgens de
woorden van Isaias: ‘De Hemel is mijn troon en de aarde de schabel mijner voeten.’
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Wij gevoelen ons tot deze verheven, edele Christus-figuur aangetrokken en kunnen
aan Zijn zachten weemoedigen blik niet ontkomen, van Zijne ernstige en waardige
houding de oogen niet afwenden.
De vier dieren vullen de open ruimte om Hem heen. De vierentwintig grijsaards
op hunne tronen, met cymbalen in de hand, zijn in de booglijsten met aanbiddende
engelen, die boeken, banderollen en teekenen van den Christus dragen. Op den
bovendrempel zitten de Apostelen.
Wie zijn voorgesteld door de lange rijzige kolom-beelden die wij gelijkstraats
aantreffen het Portaal des Tempels dragende? Men heeft er Koningen en Vorsten
van Frankrijk in meenen te zien, weldoeners van de Kathedraal. Maar Emile Mâle
heeft eens voor goed de onmogelijkheid dezer meening bewezen. Wie zou het in de
XIIe of XIIIe eeuw gewaagd hebben een nimbus te plaatsen achter het hoofd van
een Koning, al was hij nog zoo groot, die door de Kerk niet als Heilige was erkend?
Deze beelden stellen ongetwijfeld Koningen van Juda voor, als voorvaders van den
Christus, Profeten, die Hem hebben aangekondigd. Deze laatste zijn herkenbaar aan
de geplooide mutsen, die de Joden in de Middeleeuwen droegen en die, bij analogie,
door de kunstenaars aan alle Joodsche personen van het oude Testament als
hoofddeksel werd gegeven. Het blijkt echter onmogelijk al deze beelden te
identificeeren. Van de vierentwintig kolombeelden zijn er slechts negentien
overgebleven; de andere zijn spoorloos verdwenen. Een Koning, die zijn hoofd
verloor, zette men een ander hoofd in de plaats, een vrouwenhoofd! En dit beeld zag
men nogal aan voor Willem den Veroveraar! Wanneer men een of ander beeld aan
een Middeleeuwsche Kathedraal niet kan identificeeren, neemt men zijn toevlucht
tot de voetstukken die ons vaak op het rechte spoor brengen; hier echter bestaan
slechts drie dergelijke voetstukken en deze zijn zoo raadselachtig, dat men het
voorloopig heeft moeten opgeven. Wij herkennen David, Salomon, Bethsabée, die
misschien wel de Koningin van Saba kon wezen, een ander manspersoon is wellicht
Jessé en de veronderstelling, dat wij te doen hebben met de genealogie van den
Christus volgens St. Matthaeus ligt voor de hand. In dit geval komen wij echter niet
uit; er zijn te veel vrouwefiguren over, die wij in de H. Schrift niet terugvinden. Laat
ons dit echter niet verhinderen deze drie prachtige toegangen tot den Tempel uit
geheel ons hart te bewonderen. Deze figuren werken mede tot den grootschen indruk
van het geheel; sommige gezichten dragen een hemelschen glimlach; andere kijken
met stralende oogen naar de drommen, die ter kerke gaan. Het Koninklijk Portaal,
vroeger geheel met goud en heldere kleuren bekleed moet op de tijdgenooten eene
ongemeene aantrekkelijkheid hebben uitgeoefend. Wij zijn gelukkig het in zoo goeden
staat te mogen bewonderen, de beelden te ondervragen naar hunne beteekenis en
mede te leven met hun mysterie.
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Aan den voet van den Ouden Klokkentoren, zien wij nog eenige andere voorstellingen
van hetzelfde tijdvak: vooreerst een paar fabels: De spinnende Zeug en de Ezel, die
op de Lier speelt. Deze waren hier aangebracht tot leering der scholieren dezer
Middeleeuwsche Universiteit. En een eindweg verder de Engel van den Meridiaan
met zijn zonnewijzer voor de borst, om hun te leeren hun tijd te meten en te gebruiken.
Hij rijst daar geheel alleen tegen dezen ontzaglijken toren, met zijn helderen glimlach,
zijn blij en kuisch gelaat, als de Engel-Bewaarder der Kathedraal. Zijn handen houden
den zonnewijzer met het jaartal 1578, die een veel ouderen heeft vervangen; zijn
naakte voeten, zijn lange geplooide rok doen denken aan de figuren van het Koninklijk
Portaal; zijn uitgespreide vleugels schijnen bereid op het eerste teeken ten Hemel te
vliegen.

De brand van 1194 - de kathedraal van Fulbert Verwoest.
Op 11 Juni 1194 ging de doorluchtige Kathedraal van Fulbert in de vlammen op; de
stad Chartres trof hetzelfde lot; een ontzettende ramp was op de vreedzame Beauce
nedergedaald. Meer dan om hun eigen have en goed weenden de Chartrijnen om den
ondergang van het heiligdom der Moeder Gods, waarin zij een straf des Hemels
meenden te zien. En de verslagenheid was zoo groot, dat men den moed miste te
reageeren. Op eens kwamen twee klerken met den schrijn der Santa Camisia, die zij
op het oogenblik des onheils wisten te redden; drie dagen hadden zij in de crypte
van St. Lubin doorgebracht zonder eten en drinken, terwijl alles om hen heen tot
puin verging. De bisschop beloofde het grootste deel zijner inkomsten, de kanunniken
evenzoo. En hun voorbeeld vond algemeene navolging.
Het Koninklijk Huis van Frankrijk liet zich voor groote sommen inschrijven en
hield niet op den bouw te ondersteunen. Het begin der XIIIe eeuw was een periode
van voorspoed voor de dynastie Capet en voor het heele land. Philippe-Auguste had
zich tegen hevige vijanden te verweren; de kans was gunstig: zijn groote tegenstander:
Richard-Coeur-de-Lion stierf; zijn broer en opvolger zag zich door zijn suzerein in
de onneembare vesting Chateau-Gaillard belegerd en moest het pleit verliezen. Met
de wapens neemt Philippe-Auguste zijn leenen terug: Normandië, Anjou, Touraine,
Bretagne, Jan-zonder-land moest wijken; het Koninklijk domein werd verdubbeld;
een andere vorst uit het huis Capet: Pierre Mauclerc de Dreux werd hertog van
Bretagne. Bouvines kwam de zege voorgoed bevestigen: de Koning, machtig door
het verbond met zijn volk wordt het levende symbool der Fransche natie.
Philippe-Auguste en zijn neef de Dreux-Bretagne, de beide geallieerden
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in den krijg, bleven verbonden na de zegepraal en ieder hunner neemt voor zijn
rekening den bouw van een dwarspand der Kathedraal van Chartres, het Parthenon
van het XIIIe eeuwsche Frankrijk.
Louis VIII en Blanche de Castille, zijne vrouw en regentes van het Koninkrijk
zetten het werk voort; Saint-Louis volgt hun voorbeeld. En alle grooten van het land
volgen. En het volk in gemeenten vereenigd, de gilden en de corporaties, dragen bij,
bieden aan eenige dagen te werken zonder betaling opdat Gods Huis worde hersteld,
voorzien van een gewelf. d a t m e n v e r g e l i j k e n k a n m e t h e t c a r a p a c e
van een schildpad, zonder vrees door het vuur van nu af tot
aan den dag des oordeels.

De kathedraal der XIIIe eeuw.
De onbekende bouwmeester ontwierp zijn plannen.
Eene nieuw ontdekte groeve te Berchères leverde de steenen, door eene menigte
arbeiders uit de rots gehouwen en ter plaatse geheel, volgens aanduiding van den
Meester, in alle détails afgewerkt.
En de corporaties en broederschappen, die zich voor het ruwe werk hadden
beschikbaar gesteld, transporteerden de zware steenen naar het werk. Hunne leden,
edellieden en burgers, spanden zich in de hamen van de lastwagens en onder het
gezang van psalmen en vrome liederen, langs moeilijke wegen, voerden zij
zwoegende, de materialen naar Chartres. Anderen vervoerden op de zelfde wijze
tarwe, meel en wijn voor de voeding der werklieden. Allen moesten in staat van
genade verkeeren, hebben gebiecht en hunne naasten vergeven. En bij aankomst der
voertuigen, plaatste men ze in het rond om den nieuwen bouw heen en 's avonds na
volbracht dagwerk, bad men en zong gezamenlijk, alvorens te gaan rusten.
Het probleem, dat men den bouwmeester had opgegeven, was zeer precies
geformuleerd. De crypten en de voorgevels waren gespaard gebleven; de Hemel had
dus een teeken gegeven deze gedeelten in den nieuwen bouw te behouden. De diverse
afmetingen der kathedraal waren daarmede dus bepaald. De muren der crypten waarop
zij kwam te staan, werden allereerst op zeer soliede wijze versterkt. Men ziet daar
de groote blokken van twee tot drie meter lengte bij een meter hoogte op elkander
gestapeld tot het niveau der nieuwe kerk. En toen begon men den bovenbouw.
Notre-Dame-de-Chartres is de eerste Kathedraal der XIIIe eeuw. De karakteristiek
van den gothischen stijl (een raren naam, door de classici der XVIIIe eeuw
uitgevonden; maar wij hebben nu eenmaal geen anderen) is het kruisgewelf, gedragen
door kruisribben; deze kruisribben zijn voor het verband van het geheel voldoende:
gevolg verlichting der kluizen en der muren; mogelijkheid om deze door
vensteropeningen te onderbreken.
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De zijdelingsche druk dezer gewelven bleef echter bestaan en deed zijn uitwerking
gevoelen op de punten, waar de kruisribben en de gordelbogen samenvielen. Aan de
kerken met één beuk, zooals de meeste Angevynsche, kon men volstaan deze punten
door zware contreforten te steunen. Het geval werd anders aan de kerken met een
hoogen middenbeuk en lagere zijbeuken. Men kon deze laatste met contreforten
steunen, de eerste echter niet. Daarom maakte men òf de zijbeuken bijna even hoog
als de middenbeuk, òf bouwde boven de zijbeuken eene tribune met een lessenaarsdak
om de hooge muren van den middenbeuk te schragen. Dit bleek echter niet voldoende
en zoowel te Laon, als te Noyon, te Sens, te Parijs, kwamen onregelmatigheden voor
die men verhelpen moest. Het redmiddel waren de luchtbogen (arcs-boutants), die
met een arm tegen den krommenden muur werden geplaatst en met den anderen op
een zwaren steunboogpijler uitkwamen, die tegelijkertijd tot contrefort der zijbeuken
diende. Aan het einde der XIIe eeuw werden deze luchtbogen aan reeds bestaande
gebouwen aangebracht. Te Chartres echter werd het eerst de theorie der luchtbogen
in het plan van den bouw opgenomen. Nu was het niet meer noodig met een hooge
tribune den middenbeuk te steunen en men liet die dus vervallen.
De Kathedraal was ontworpen met negen torens: twee aan den voor-
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KATHEDRAAL VAN CHARTRES. HET KONINKLIJK PORTAAL, RECHTER PORTIEK.
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KATHEDRAAL VAN CHARTRES. HET KONINKLIJK PORTAAL, KONINGEN EN KONINGINNEN VAN JUDA.
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gevel, twee aan het Noorder- en twee aan het Zuiderportaal, twee tegen de muren
van de apsis en een op het kruispunt. Van dezen laatsten is nooit iets gekomen, de
andere zes zijn tot aan het dak opgebouwd; slechts de beide torens van den voorgevel
zijn met spitsen bekroond. Deze torens dragen veel bij tot de sterkte van den bouw.
Het plan der Kathedraal is een Latijnsch kruis; het transept en het koor zijn
buitengewoon ontwikkeld. Het schip is in vergelijking kort en heeft slechts zes
traveeën. Aan weerszijden loopt slechts één zijbeuk; een enkele kapel (de Chapelle
Vendôme); de Kathedraal is dus veel minder breed dan die te Parijs, waar aan
weerszijden van het schip twee zijbeuken voorkomen en eene onafgebroken
kapellenreeks; feitelijk dus zeven beuken (voor het gezicht). Ofschoon de hoogte
dezer beide Kathedralen slechts weinig verschilt, maakt Chartres ook daardoor een
rijziger indruk. Het transept heeft eveneens twee zijbeuken; het koor een dubbelen
kooromgang en zeven kapellen, waarvan eene in de XIVe eeuw is uitgebouwd, boven
de kapittelzaal; deze kapel (van St. Fiat) bereikt men met een sierlijk gesneden trap.
De binnen-ordonnantie bestaat uit den rez-de-chaussée en twee étages. Rijzige
pijlers dragen de arcaden die het schip van de zijbeuken scheidt. Op elken pijler staan
vijf hooge muraalkolommen, die de gewelfribben, de gordelbogen en de muraalbogen
der hooge gewelven dragen. Op de eerste verdieping bevindt zich het triforium, eene
door het geheele gebouw doorloopende galerij van 3 meter hoog; aardige fijne
kolommetjes door spitsbogen verbonden sluiten het triforium van het schip af. De
derde verdieping wordt gevormd door de zeven meter hooge vensters; twee in elke
travee, waarboven een roosvenster van 20 meter omtrek. De hooge gewelven rusten
op kruisribben en zijn gebouwd op langwerpig vierkant grondvlak. Het zesdeelig
kruisgewelf, zooals te Parijs en elders wordt sedert Chartres niet meer toegepast. De
gewelven der zijbeuken zijn op vierkant grondvlak gebouwd, de kruisribben,
gordelbogen en muraalbogen rusten op de groote pijlers en op, in den buitenmuur
gemetselde, pilasters.

De noorder- en zuider-voorportalen.
Wij zeiden alreeds hoe het Koninklijk huis van Frankrijk en Pierre de Dreux-Bretagne
ieder een dwarspand voor hunne rekening namen. Beiden streefden er naar, hun deel
zoo schoon mogelijk te maken. De bouw der Kathedraal was ongeveer voleindigd,
toen zij besloten, ieder voor zijn deel, de beide portalen met avant-corps te vergrooten
en zoodoende aan elke zijde een grooten voorhal of portiek te scheppen, rustende op
pijlers, uit kwistige beurs met beeldwerk gedecoreerd. De drie openingen van elk
portaal zijn als hooge, diepe arcaden naar voren uitgebouwd; de drie deu-
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ren, waarvan de middelste de grootste is, zijn door tympans gekroond en door
booglijsten en kolombeelden geëncadreerd.
Elk portaal vormt een ensemble en het is de eer van Didron (1838) hier het eerst
op gewezen te hebben. In zijn ‘Histoire de Dieu’ spreekt hij van het grootsche werk
uit de XIIIe eeuw: den ‘Speculum Majus’ van Vincent de Beauvais. Deze groote
spiegel is eene encyclopédie, waar al het menschelijk weten van dien tijd in was
vervat; vier deelen: Spiegel der Natuur, Spiegel der Moraal, Spiegel der Geschiedenis,
Spiegel der Wetenschap. Didron ziet in dit werk de bron van inspiratie der
beeldvoorstellingen der XIIIe eeuw en meer speciaal van die der Kathedraal te
Chartres.
De abbé Bulteau verklaart echter in zijne ‘Monographie de la Cathédrale de
Chartres’, drie lijvige boekdeelen, aan deze bron van inspiratie niet te gelooven, daar
de ‘Speculum Majus’ eerst in de laatste helft der XIIIe eeuw verscheen; en Huijsmans
in zijn merkwaardig boek ‘La Cathédrale’ steekt op geestige wijze den draak met
Didron om dezelfde reden.
Maar Didron had gelijk. De gedachte der Spiegels was die der Kerk zelve, door
alle kerkvaders geleerd van St. Ambrosius af. Honorius d'Autun, die een eeuw vroeger
leefde, schreef in denzelfden geest. De XIIIe eeuw was een eeuw van methode en
orde. In deze eeuw verzamelt St. Thomas van Aquinen de geheele Katholieke
Théologie in zijn Somma; maakt Durand een résumé van alle Christelijke liturgieën,
geeft Jacques de Voragine de levens der Heiligen in zijn ‘Legende Doree’ en Vincent
de Beauvais alles wat sedert vele eeuwen de kennis der menschen uitmaakt.
In dienzelfden tijd bouwde men de Kathedralen, die door haar architectuur en door
hare rijke decoratie het kort begrip vormen van alle weten, alle streven, alle gelooven
en alle beminnen. Alles ademt denzelfden geest en de Spiegels deden reeds
onschatbare diensten om de symbolen der Kathedralen te verklaren.
Ziehier in het kort de philosophie dezer Spiegels.
‘De wereld en al wat men ziet is symbool. Het heelal is de idee die God in den
beginne in zich droeg, zooals een kunstenaar de idee van zijn werk in zich draagt.
God heeft geschapen door Zijn Woord: den Zoon, die de idee van Zijn Vader heeft
verwezenlijkt. Elk schepsel is slechts de afschaduwing van de Waarheid en het Leven.
Dus moet de wetenschap de dingen niet bestudeeren om henzelven, maar om de
leeringen te doorgronden, die God er in gelegd heeft.’
In de moderne tijden bestudeert men de wetenschap om andere redenen. Doch
wanneer wij de Middeleeuwsche kunst willen doorgronden, begrijpen, beminnen,
kunnen wij niet volstaan met nieuwsgierig te bewonderen, maar moeten wij ons aan
de niet afgesneden traditie trachten op te heffen om waarlijk mee te gevoelen met
de voorname geesten, die de Kathedralen bouwden.
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Wij staan voor het Noorderportaal. Bijna alle beelden stellen personages voor van
het Oude Testament; de kleeding dezer beelden is niet meer van den tijd waarin zij
gemaakt werden; de Apostelen, de Profeten zijn omhangen met vage draperieën, die
eigenlijk van geen enkelen tijd zijn.
Op het penant der middendeur staat St. Anna met de kleine Maria als kind op den
arm, reeds met een nimbus om het hoofd; op den sokkel een klein tafereeltje, zeer
beschadigd, voorstellende St. Joachim met den Aartsengel Gabriël, die hem de
geboorte van Maria aankondigt. Zoo stelde men in de XIIIe eeuw de Onbevlekte
Ontvangenis voor. Op den bovendrempel is de dood van Maria verbeeld te midden
der Apostelen; en op het tympan hare kroning; Moeder en Zoon zitten beiden op
tronen met koningskronen op het hoofd; engelen zweven om hen heen; andere engelen
zijn voor hen neergeknield; anderen dragen flambouwen, nog anderen wierooksvaten.
Ook de booglijsten zijn met engelen gevuld en de voorvaderen van den Christus
volgens St. Matthaeus in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie omsluiten het geheel,
als een dubbele boom van Jessé.
Tien hoogst merkwaardige beelden staan aan de voorposten dezer middendeur als
kolommen. Ofschoon zij de natuur naderen en normale verhoudingen vertoonen,
ontroeren zij ons door hun buitengemeenheid: het is alsof zij gemaakt zijn van het
primitieve slijk, waaruit God onze voorvaderen schiep. Het zijn Melchissedech,
Abraham met Isaäc, Mozes, Samuel, David, Isaias, Jeremias, Simeon, Johannes de
Dooper en St. Petrus, in het costuum van een paus der XIIIe eeuw. Wat doet St.
Petrus hier te miden van deze serie personnages uit het Oude Testament? Hij is
geplaatst aan de uiterste rechterzijde en als pendant van Melchissedech. Hij, de
opvolger staat naast den voorlooper. Hij begint de toepassing der Nieuwe Wet na de
opheffing der Oude.
Deze tien personnages staan daar niet om zichzelven, maar om een ander, grootex
dan zij, dien zij voorstellen: Jesus Christus. Elk hunner draagt een teeken in de hand,
dat den Messias symboliseert; zij brengen dit wonderbare teeken over van geslacht
tot geslacht tot aan de vervulling der profetieën.
De linkerdeur toont op haar tympan de geboorte en de aanbidding der drie koningen,
maar ook hier zijn de kolombeelden het merkwaardigst. Helaas zijn zij vreeselijk
verminkt. Aan elke zijde een groep van drie personen; links de Blijde Boodschap,
rechts het Bezoek aan Elisabeth. In elke groep komt een personnage voor uit het
Oude Testament, als getuige der handeling; Isaias, die profeteerde dat ‘eene maagd
een Zoon zou baren, die Emmanuel genoemd zal worden’, staat naast den engel die
aan Maria de Blijde Boodschap brengt en Daniël, die het werk der Verlossing
voorzesde staat naast Elisabeth, die zich gelukkig acht de moeder van haar Zaligmaker
te ontvangen. Alles symbool, Deze zes beelden toonen
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een Griekschen invloed en dit is niet te verwonderen. Zegt men niet dat Grieken de
school van Toulouse hebben gesticht?
Zeer aandoenlijk is de versiering der rechterdeur: Job op zijn mestvaalt; Satan
vóó: hem om hem te verzoeken; Zijne vrouw, zijne vrienden, die hem bespotten; hij
echter roept uit: ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft.... en dat ik Hem met eigen oogen
zien zal....’ En Jezus verschijnt hem in de wolken, tusschen twee engelen.
En hoog voor het middenportaal, in een reeks van tafereelen, de geschiedenis der
schepping en den zondeval. Een merkwaardig beeld: de gedachte Gods, opent de
reeks.
Het ensemble van dit grootsche portaal, dat wij voor onze oogen zien is
samengesteld als een les, als een epos, beginnende met de schepping, de zonde en
de diepe ellende van het menschdom (Job); de hoop door ontelbare geslachten van
patriarchen, profeten en koningen levendig gehouden, het bestaan van den Messias,
beloofd en aangekondigd door Zijn teekenen, gesymboliseerd door de groote figuren
van het Oude Testament; en de verheerlijking der Moeder, die Hem heeft gebaard,
de tweede Eva, nu de zonde der eerste door den Zoon was afgekocht.
Bij de negenhonderd beelden staan te midden van een wonderschoon decor. De
‘ymaigier’ die volgens zeer gedetailleerde opgaaf der geestelijkheid placht te arbeiden,
was hier geheel vrij; hij ging tot de hem omringende natuur en ontleende haar de
vormen die hij in zijn werk bracht. De Grieksche en de Oostersche decoratieve kunst
waren in het Westen gekomen, hetzij direct, hetzij langs den weg van Byzantium en
men heeft er de Romaansche kunst van gemaakt; de beeldhouwers herhaalden steeds
dezelfde motieven, zonder zich rekenschap te geven. Maar aan het einde der XIIe
eeuw vertoonden de kapiteelen van Notre-Dame-de-Paris andere motieven,
geïnspireerd door de flora van het Parijsche landschap. Na de decoratieve kunst van
Griekenland en van Perzië komen de Fransche kunstenaars een geheel nieuwe kunst
scheppen. Bladknoppen, klaver en kastanjebladen, waterplanten en wingerd in bevallig
loofwerk op de kapiteelen, voetstukken en de friezen aangebracht voltooien den
indruk van dit grootsche portaal.
Bezien wij thans het Zuiderportaal. De groote lijnen gelijken op het Noorder. Hier
ook de hooge arcaden, rustende op pijlers, die vrijen doorgang toelaten van het eene
tot het andere. Maar het is geheel af. Als aan het Noorderportaal zijn drie zadeldaken
boven de hooge arcaden opgebouwd en door horizontale kroonlijsten van elkander
gescheiden. Maar hier zijn deze door vier elegante kapelletjes bekroond geheel à
jour, en van hooge pinakels voorzien, waar een twaalftal koningen van Israël verblijf
vinden. Dit Zuiderportaal schijnt ons van later datum, maar de archeologen
dagteekenen het eveneens van de XIIIe eeuw; wij constateeren hier twee verschillende
kunstuitdrukkingen van eenzelfde tijdperk: zeker
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1. CHRISTUS, LEERAAR DER VOLKEREN, ZUIDER VOORPORTAAL, XIIIE EEUW, 2. ST. JORIS (ST. GEORGES)
ZUIDER VOORPORTAAL, XIIIE EEUW. 3. VISITATION, NOORDER VOORPORTAAL XIIIE EEUW. (FORO'S ED.
HOUVET).

KATHEDRAAL VAN CHARTRES. HOOFDINGANG XIIE EEUW. (FOTO ED. HOUVET).
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zij door twee verschillende ateliers uitgevoerd. De kunst dezer groote eeuw is de
steen geworden theologie. St. Thomas van Aquinen was haar groote patroon; elk
beeld, elk ensemble is de uitdrukking van het dogma.
Op het penant der middendeur zien wij den Christus als Leeraar der volkeren, met
de twaalf Apostelen, aan beide zijden als kolombeelden. St. Pieter, St. Paulus en St.
Jan zijn aan sommige teekenen dadelijk herkenbaar; alle anderen gelijken op hun
Goddelijken Meester, zonder Hem echter geheel nabij te komen. De ‘ymagier’ die
dezen Christus afbeeldde, moet model genomen hebben naar een magistraatspersoon
of een hoogstaand aristokratisch personnage van zijn tijd. Zijn gelaat en houding zijn
waardig; men herkent er eene liefderijke ernst; Hij draagt het boek in de linkerhand
en heft de rechter- op tot eene betoogende leerrede; Zijn voeten treden op den leeuw
en den draak, Zijn vijanden, waarover Hij triompheert.
Op het voetstuk van den Christus, zijn de donateurs voorgesteld: Pierre de
Dreux-Bretagne en zijne vrouw Alix op den dag van hun huwelijk (1212), brood
onder de armen uitdeelende.
Het tympan van de middendeur stelt het Laatste Oordeel voor: Jezus in het midden
die Zijn wonden toont, de H. Maagd en St. Jan, vier engelen, die het Kruis en de
andere teekenen der Passie dragen.
De linker-arcade is aan de Martelaars gewijd; de rechter aan de Belijders, die met
de Apostelen van de middelste arcade, den stoet uitmaken van den Meester.
De voorste pijlers die de gewelven dragen van dit portaal hebben op elk hunner
vier zijden vier bas-reliefs, bekroond door baldakijntjes, steden, kerken voorstellend
en door loofwerk van wingerd verbonden; alles maakt een zeer aangenaam effect en
het grootsche monument eindigt met een glimlach. Deze zesennegentig bas-reliefs
voltooien de geschiedenissen der drie groote arcaden.
De linker-arcade, die der Martelaren geeft ons in de voornaamste plaats de
geschiedenis weder van St. Stephanus, te Jeruzalem gesteenigd. Ziet hoe op het
tympan Jezus met een palm in de hand Zijn eersten Martelaar tegemoet komt om
hem den Hemel te openen. St. Laurentius, St. Clemens, St. Theodorus, St. Vincentius,
St. Dionisius, St. Piat en St. Joris als kolombeelden en op de bas-reliefs eene menigte
andere Martelaars, zooals St. Thomas van Canterbury, die lange jaren in Frankrijk
doorbracht en er zeer geliefd was, ook een Nederlandschen Martelaar St. Lambertus,
bisschop van Maastricht, door den oom van Charles Martel gedood. Fulbert
componeerde te zijner eer een gebed op muziek: ‘Magna vox laude sonora te decit’.
Aan de rechter-arcade treffen wij de Belijders St. Maarten. St. Nicolaas, St.
Hieronimus, St. Gregorius, St. Léon, St. Ambrosius, als kolombeelden en vele anderen
in de bas-reliefs.
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Het is onmogelijk deze rijke beelden-galerij te beschrijven. Men moet er zelf heengaan
en er dikwijls heengaan en telkens doet men eene nieuwe ontdekking en bewondert
men op nieuw die kunst der ‘ymagiers’ die ons in een materie zoo zwaar als steen
een ziel doet gevoelen. Geen twee beelden zijn dezelfde; elk heeft zijn eigenaardig
type. O! deze kunstenaars beminden hun werk, hun kunst, hun Heiligen! Zij lazen
de historiën in de Légende Dorée; daar ook is groote verscheidenheid en gelijken
geen twee histories op elkander, maar alles is wonderbaar en van dat wonderbare,
waarvan de Middeleeuwen leefden. Al deze Heiligen, die immers ook menschen
geweest waren, nam men zoo gaarne als voorbeelden, als Patroons; men beschouwde
hen als oudere broers tot wie men opzag, maar waarmede men vertrouwelijk kon
omgaan.
Ziehier St. Maarten, waarvan Bossuet getuigt, dat hij de Christenheid vervult met
het geluid van zijn Heiligheid en van zijn mirakelen: Romeinsch soldaat, te paard
gezeten, met zijn volger, ontmoet hij bij Amiëns een arme, verkleumd van de kou.
Hij snijdt zijn mantel in tweeën en geeft een stuk aan den arme. En Jezus verschijnt
hem in den nacht, bekleed met den mantel. Dit beeld van St. Maarten is tevens het
beeld der liefdadigheid.
Ziehier St. Georges (St. Joris), de held van Cappadocië, tribuun in het Romeinsche
leger. Hij verlost de stad van een draak, die alle dagen een menschenoffer eischt. Als
een schoon ridder buigt hij zich voor de dochter des Konings, die ten dood ging; hij
springt op zijn paard, velt met zijn lans den draak. Maar na zijn triumph laat de
Prefect hem langzaam doodmartelen omdat hij Christen was. De held ondergaat zijn
lot zonder klagen tot den dood toe. Maar hij verscheen in een wit harnas met een
rood kruis voor Jeruzalem, toen de kruisvaders de stad innamen.
De drie groote portalen van Chartres, die wij vluchtig hebben gezien, geven eene
groote les in de geschiedenis.
Het Noorderportaal begint met de historie van de Schepping der wereld en het
Oude Testament; het Wester geeft de historie der evangeliën, de geboorte, het leven
en de hemelvaart van den Christus; het Zuider, de historie der Kerk: de Apostelen,
de Martelaren, de Belijders en alle Heiligen en als uiterste sanctie: het laatste Oordeel!

De geschilderde kerkramen.
Het grootste sieraad van de Kathedraal te Chartres zijn de geschilderde kerkramen.
Ter wereld bestaat geen rijker collectie. Drie groote, vijfendertig middelbare en twaalf
kleine roosvensters en honderdvijfentwintig groote ramen. De ledige ramen zijn zoo
weinig in getal dat men ze niet opmerkt. Op weinig uitzonderingen na, zijn alle uit
de eerste helft der dertiende eeuw en geplaatst naar gelang men met den bouw
vorderde. Na
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aandachtig beschouwen en bestudeeren is men tot de overtuiging gekomen dat alle
voor 1240 geplaatst waren. De eenige uitzonderingen zijn: twee middelbare rozen
uit de XIVe eeuw, een groot venster der XVe eeuw en twee kleine rozen der XVIe
eeuw.
Hier ook hebben wij te maken met een geheel; de glazen hooren bij de architectuur
en kleuren bij de blonde steenen der Berchères; hunne lijnen passen zich aan bij de
slanke lijnen der constructie. De voorste glazen bij den hoofdingang zijn eenigszins
donker getint, maar hoe meer men het heiligdom nadert, hoe lichter zijn hun kleuren
tot aan het rond-point, waar de tonen doorschijnend zijn en de fonds als van wit
parelmoer.
De ramen der eerste étage, onder de hooge gewelven zijn gepaard en boven de
beide lancetten sluit een roosvenster of oculus het geheel aan den bovenkant af. Op
deze glazen zijn onmetelijk lange personnages voorgesteld: Apostelen, Profeten, met
breede gebaren, wijd uithangende mantels, en aangezichten door groote oogen vol
uitdrukking verlicht.
De ramen der zijbeuken daarentegen, die wij van meer dichtbij kunnen beschouwen,
vertoonen in diverse kleine tafereelen geschiedenissen uit den Bijbel en het Evangelie,
de levens der Heiligen.... De vormen dezer tafereelen zijn verscheiden: rond,
ruitvormig, drie- en vierbladig; alle groote lijnen zijn in smeedwerk uitgevoerd en
van merkwaardig mooie teekening. Elk tafereeltje geeft ons een handeling te zien
van groote duidelijkheid.
De fond en de encadrementen zijn uitgevoerd in rijke kleuren; Emile Mâle denkt
zich den oorsprong der gekleurde glasvensters als de nabootsing van Oostersche
weefsels, door de pelgrims uit het H. Land medegebracht en wanneer men bedenkt
hoe de Middeleeuwen voortdurend door het Oosten werden geïnspireerd, is zijn
hypothese zeer aannemelijk. Hier zien wij dus weer een kunst uit eene andere
getransponeerd en onze eerbied voor de glasschilders is even groot als die wij aan
de ‘ymagiers’ betoonden.
In deze uitgebreide collectie zijn drie ramen voortreffelijker dan alle andere; het
zijn de ramen van den Westergevel boven het Koninklijk Portaal; zij dateeren van
hetzelfde tijdvak. Men vindt in de Kathedralen van Le Mans, Vendôme, Angers,
Poitiers, in de Abdij van St. Denis nog enkele vensters der XIIe eeuw, maar oudere
nergens en men vraagt zich af, op welke wijze en wanneer deze kunst is aangevangen
om het op die hoogte gebracht te hebben. De glazenmaker uit de XIIe eeuw
fabriceerde zelf zijn glas, natuurlijk op vrij primitieve wijze; het was dik en ongelijk,
vol blazen en door den rook aangedaan, maar deze fouten gaven juist aan de kleuren
een zekeren fonkelenden weerschijn die men later niet meer terugvond. De schaduwen
werden met een soort grijs émail opgebracht, dat in den oven met het glas één werd.
Later, in de XIIIe eeuw paste men een smeltmiddel toe om het werk van den oven
te vergemakkelijken; maar dit had ten gevolge dat het licht gekleurde glas spoedig
verweerde,
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een fout, die voornamelijk voorkwam bij een licht purper, bij wit af, waarvan men
de vleeschkleur maakte. Een soort mos zette zich in de poriën van dit glas en tintte
het bruin en zwart; dit is de reden waarom b.v. in het groote Noorderroosvenster
Moeder Anna een koffiekleur heeft en David, alsmede Melchissedech er als
Zoeloekaffers uitzien.
Merkwaardig is het om te lezen in een boek van het eind der XIIe eeuw, geschreven
door een monnik, Théophile genoemd, en door Viollet-le-Duc met groote voorliefde
in zijn Dictionnaire vermeld, hoe de glazenmakers hunne kleuren samenstelden en
hun palet verdeelden. Vooreerst de drie primitieve kleuren: blauw, rood en geel in
een onafgebroken gamma van diverse waarden. Dan wit, donker purper, licht purper,
smaragdgroen, turquoise groen als samengestelde kleuren. Het blauw was de kleur,
die het licht in het venster bracht, maar het blauw rayonneert sterk buiten zijn grenzen
en bederft de kleuren die er naast zijn gelegen. Nu was het de kunst het blauw zoo
te regelen, dat het de andere kleuren niet overschittert en Théophile geeft daarvoor
een aantal merkwaardige recepten.
Beschouwen wij deze drie XIIe eeuwsche vensters van Chartres, op wonderbare
wijze gered uit den brand van 1194. Zij baden in een oceaan van blauw. Noch de
Middellandsche Zee, noch het firmament op een schoonen zomeravond konden voor
dat blauw tot voorbeeld dienen. Als men ze beschouwt kan men er zijn oogen niet
meer van afwenden: het is alsof een zacht kalme muziek ons rechtstreeks in het hart
vloeit.
God moet aan deze kunstenaars een stuk van Zijn Paradijs geopenbaard hebben,
om het weer te geven in Zijn tempel.
Deze lichtmakende blauwe kleuren geven hun waarde aan de purperkleuren als
belegen Spaanschen wijn, aan de roode als antiek goudleer, aan de smaragd-groene
kleuren, aan de zeegroen witte en aan al de tonen van hun rijk palet.
Een dezer drie vensters stelt den Boom van Jessé voor Jessé ligt, in een rooden
mantel gehuld, te bed en de boom spruit uit zijn borst; vier Koningen van Israël zitten
boven elkander in de wijde takken; de H. Maagd volgt en op den top van den boom
haar Zoon: Jezus Christus, door zeven duiven omgeven.
Het aantal ramen is te groot om zelfs in het kort te bespreken. De drie groote
roosvensters moeten wij even bezien: het Westelijk-, boven de drie vensters der XIIe
eeuw aangebracht stelt voor het laatste Oordeel; het Noordelijk-, de Rose de France,
is gewijd aan de H. Maagd; tusschen al de deelen dezer roos zijn de wapens van
Frankrijk en Castilië gecantonneerd. Blanche de Castille huwde Louis VIII en was
Regentes tijdens de minderjarigheid van St. Louis; deze roos moeten wij derhalve
dateeren tusschen 1223 en 1236.
De derde roos, de schoonste der drie stelt voor de verheerlijking van
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Jezus Christus en de bekende personnages uit het visioen van St. Jan omringen Hem.
Onder deze roos bevinden zich vier hooge vensters met zeer merkwaardige
voorstellingen: de vier Evangelisten, zittende op de schouders der vier groote Profeten;
de Evangelisten vinden hun basis en hun steun in de Profeten van het Oude Verbond,
maar hun gezicht reikt verder.
En boven in het rond-point staan zeven vensters van de grootste helderheid aan
de Patrones der Kerk gewijd. Het middenvenster is geheel mat gehouden in een bleek
purper met tonen van licht blauw op een fond van parelmoer, met hier en daar een
kloek groen; het stelt drie tafereelen voor uit het leven van Maria. Daarnaast, aan
beide zijden twee vensters in smaragd-groen, met rood en goud, Aäron met een
Serafijn, Isaias en Mozes; daarna twee andere geheel in blauw als een Oostersche
hemel met Daniël en Ezechiël en dan St. Pieter en St. Jan-Baptist in harmonieusen
zachten gloed. Het ensemble dezer kleurengamma's, purper en geel, groen en goud,
blauw en zeegroen, maakt een overweldigenden indruk.
De vensters der étage zijn bijna alle geteekend, niet door de glaskunstenaars, maar
door de donateurs. Wij vinden er de wapens der graven en heeren, de insignes der
kannunniken en der priesters, soms ook hun namen. Eenige vensters der étage en
haast alle zesenveertig der zijbeuken, zijn aangeboden door de gilden en corporaties,
die ook hun vensters teekenden: in een of meer kleine tafereeltjes zien wij hen aan
het werk. De lakenwevers en de bontwerkers toonen in de vijf ramen die zij gaven,
hoe zij het laken weven, meten en verkoopen; de bankiers en geldwisselaars hoe zij
op hun bank het goud afwegen; de broodbakkers met hun ovens en hunne volle
manden wittebrood, de metselaars de ‘ymagiers’ en alle anderen met hun
gereedschappen uit dien tijd. Alles bieden zij God aan: hun leven en hun werk; zij
durfden zich zelven in het heiligdom voorstellen, want Jezus had hun het voorbeeld
gegeven en het werk geadeld, en de kerk had hun geleerd dat zij door hun werk de
Goddelijke genade deelachtig konden worden.
Slaan wij een blik op Notre-Dame-de-la-belle-Verrière, een der beroemdste vensters
der Kathedraal; het is een deel van een raam der XIIe eeuw, uit den brand gered en
met een encadrement der XIIIe eeuw weer in de Kathedraal opgenomen.
St. Julien l'Hospitalier heeft zijn venster, bekend door de novelle van Flaubert; St.
Nicolaas heeft er vijf; Charlemagne, Noach en de Verloren Zoon hebben hun vensters;
en andere Heiligen en andere parabels.
Het is merkwaardig te zien hoe de tafereeltjes dezer vensters zijn behandeld: geen
zoeken naar een onmogelijk perspectief op een doorschijnenden fond; geen diverse
plans, geen verschiet: de handeling alleen; de figuren drukken die uit met hun gebaren,
die altijd juist zijn en een precies silhouet teekenen; de oogen zien naar de hoofd-actie,
wier beteekenis ons daardoor duidelijk wordt.
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Het jubé der XIIIe eeuw.
Aan het einde der XIIIe eeuw liet het kapittel vóór het koor een jubé bouwen, rijk
met beeldhouwwerk versierd. Dit jubé is in de XVIIIe eeuw afgebroken, in stukken
geslagen en onder de vloersteenen van het transept verstopt. Bij een opgraving, vijftig
jaar geleden, vond men de fragmenten terug, die thans in een kapel der crypte ten
toon gesteld zijn.

De kapel Vendôme.
Zooals wij reeds terloops aanstipten, is er in den rechterzijbeuk één kapel, de eenige
aan de zijbeuken. Deze kapel is door den Graaf van Vendôme, kleinzoon van St.
Louis in den zesden graad, gesticht in het begin der XVe eeuw.
Het is opmerkelijk dat toen Henry IV, die op zijn beurt een kleinzoon was van den
Graaf van Vendôme, in 1591 de stad Chartres innam, de bisschop hem naar deze
kapel geleidde om hem uit naam van zijne vrome voorvaderen te verzoeken de kerk
te sparen. Henry gevoelde zich Koning van alle Franschen en verbood roof en
plundering. En drie jaren later liet hij zich in de Kathedraal van Chartres tot koning
zalven.

Jean de Beauce en de nieuwe klokkentoren.
Op 26 Juli 1506 sloeg de bliksem in de spits van den Noorderklokkentoren, die zooals
wij zagen van hout was, met lood afgedekt en pendant vormde met den ouden toren.
Koning Louis XII schonk een milde gift en van alle zijden vloeiden de gelden in zoo
ruime mate samen, dat men besloot de spits in steen te doen opbouwen. Men ontbood
den meestermetselaar Jean de Beauce uit Vendôme en droeg hem bij notarieele acte,
die nog bestaat, den bouw op. Hij was een der grootste bouwmeesters van alle tijden
en zijn naam is, vooral te Chartres, zeer populair gebleven.
Zes jaar besteedde hij aan den bouw en maakte een onsterfelijk meesterwerk. Het
overgebleven stuk uit de XIIe eeuw was ongeveer 40 meter hoog; de contreforten
verdunnen zich en houden eindelijk op; dit belette hem niet zijn spits op dien zwakken
onderbouw zoo hecht optestellen, dat na meer dan vier eeuwen nog geen enkele
onregelmatigheid zich heeft vertoond.
Hij begon met twee hooge étages, die er van buiten als een enkele uitzien. De vier
zijden hebben ieder een groote opening met flamboyante traceeringen, die als witte
raggen tegen de donkere schaduwen uitkomen; om deze openingen gaan diepe rijk
geornamenteerde profileeringen, bekroond door accolades; vier contreforten op de
hoeken met hooge pinakels; alles rijst en geeft een indruk van kracht en gratie. De
vijfde étage op achthoekig plan en van kleinere vensters voorzien, is nog rijker
gedeco-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

323
reerd. Acht fijne pinakels ontvangen acht luchtbogen, die de kanten van den
oprijzenden achthoek houden en puntige wimbergen doorsnijden de kroonlijst dezer
étage, die eindigt met nieuwe accolades, waar al dat kantwerk aan schijnt vastgehecht.
En nòg hooger en nòg fijner, stijgt een nieuwe achthoek met dubbele bogen als een
gebloemde kroon, waaruit de fijne pyramide vrij naar boven rijst en eindigt met het
kruis.
Jean de Beauce heeft met dezen toren een werk van glimlachende vermetelheid
geschapen, dat niet overtroffen is. Met dezen klokkentoren had de gothiek haar laatste
woord gesproken. De materie was uitgeput.

De koorafsluiting van Jean de Beauce.
Men verwondert zich niet dat het kapittel van Notre-Dame-de-Chartres, nadat het
eenmaal de hand had gelegd op een meester als Jean de Beauce, hem niet meer losliet.
Men wilde een koorafsluiting - mooier dan te Parijs! - en droeg hem de uitvoering
er van op. Vijftien jaar heeft hij er aan gearbeid en toen hij stierf, in 1529, was het
werk ongeveer geëindigd. Al het architecturale en decoratieve is van hem; hij was
een even groot beeldhouwer als meester-metselaar. Maar aan de ‘ymagiers’ werden
de beeldgroepen opgedragen.
Hij maakte zijn koorafsluiting in denzelfden flamboyanten stijl als den
Noordertoren; maar hij gevoelde als fijn en delicaat kunstenaar dat de eischen van
een werk, dat in de buitenlucht op grooten afstand gezien, en een, dat in de kerk zelve
haast met een loupe wordt bekeken, geheel anders zijn. Hij koos een steen van
Tonnerre, die mooi wit is en zich laat polijsten als marmer. Zijn koorafsluiting
ontwikkelt meer dan negentig meter op een hoogte van zes à acht. Op den grond
staat eerst het steenen stylobaat van ongeveer drie meter hoogte; daarboven komen
achtenzestig breede nissen voor de beeldgroepen, bekroond met baldakijnen en
pinakels. Is het stylobaat betrekkelijk sober gehouden, het bovenste gedeelte is van
ongehoorden rijkdom. In het stylobaat zijn lage deurtjes gemaakt die tot het koor
toegang geven; zij zijn met wimbergen bekroond; allerlei fijne kolommetjes dragen
de nissen en de tusschenruimten zijn door paneeltjes verdeeld met fijne profileeringen
waartusschen allerlei beeldjes op consoles. Maar boven de groote nissen met de
beeldgroepen is het een buitensporige variatie van allerlei grillige flamboyante
vormen, waar hooge pinakels boven uitsteken; alles is vroolijkheid, alles leeft, alles
schaterlacht; alles klimt, alles is licht en doorzichtig en toch heeft heel dat werk een
soliede basis, een eenheid, een rust, waaraan men het werk van den grooten meester
herkent. En toen eenige jaren nadat hij begonnen was, de Italiaansche Renaissance
hem werd geopenbaard, maakt hij zich onmiddellijk meester van die nieuwe motieven,
en gebruikt ze in zijn flamboyante constructie,
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brengt Florentijnsche paneelen in zijn stylobaten en gedurende de laatste jaren van
zijn leven gaat hij voort zich met het spel van kanten en festoenen te vermeien, die
voor altijd zijn naam beroemd hebben gemaakt.
Het was niet gemakkelijk een ymagier te vinden, die deze leege nissen zou
bevolken. Jean Soulas van Parijs was de man, die de eerste en de beste groepen
voortbracht. De opgaaf was dezelfde die wij reeds in de kapiteelen van het Koninklijk
Portaal aantroffen. Wij zijn hier genaderd aan het einde van de Christelijke kunst.
De ‘ymagier’ belichaamt niet meer een theologisch dogma, maar stelt lieve
genre-tafereeltjes voor; hij laat de H. Maagd verstelwerk verrichten, terwijl St. Joseph
een middagslaapje houdt. Hij toont ons de engeltjes, vol vroolijkheid om de kribbe
van het Kind met wien zij willen spelen. Jean Soulas heeft zijn werk niet af kunnen
maken; hij had verschillende opvolgers; zelfs in het begin der XVIIIe eeuw werkte
men er nog aan, maar al deze laatste groepen zijn saai en vervelend en stijf.
Gaarne ware ik hier geëindigd, maar ik heb helaas nog iets te zeggen over de
verfraaiingen(?), die het kapittel in het laatst der XVIIIe eeuw in het koor deed
aanbrengen. Men gevoelde niets meer voor de Middeleeuwsche kunst. Het kapittel
dacht zeer goed te doen met den architect van den Hertog van Orléans te doen
overkomen, die de galerijen van het Palais Royal had gebouwd en de Opéra van de
Rue de Richelieu, die helaas is afgebrand, en ook de Opéra van Bordeaux (een
volmaakt paskwil van het Parthenon), die helaas nog overeind staat, hij was dus de
rechte man om de scherpe hoeken af te slijpen, hier en daar met stuc te vullen, de
oude kapiteelen door nieuwe Corinthische te vervangen, zwaar verguld natuurlijk,
lieve rose kleurtjes aan te brengen en van de meest stroeve gothiek een passabel
Louis XVI te maken. Hij verwijderde met behulp van zijn medeplichtige, den
beeldhouwer Bridan, het koperen altaar, dat sedert vijf eeuwen midden in het koor
prijkte en de mooie Vlaamsche tapijtwerken, die tegen de pijlers hingen, om van
echt zwart en wit marmer klassieke bas-reliefs te maken - zoo ijskoud tegen de oude
zuilen - en heel achter in het koor een nieuw altaar uit één kolossaal stuk wit marmer
- echt Carara - een dansende vrouw met de armen in de lucht, omringd door kindertjes
in de wolken, alles marmer, alles Carara; dat moest de Hemelvaart van Maria
voorstellen.
Laten wij er niet te lang naar kijken. Keeren wij dit koor den rug toe; de avondzon
verlicht den voorgevel; het groote roosvenster schijnt als een kussen van donker
fluweel, waar kleinodiën flonkeren van diamant, omgeven van smaragd en robijn en
gevat in het zuiverst goud. En daaronder de drie onsterfelijke kerkramen, waar de
zonnestralen een gouden regen teekenen op het onvergetelijke blauw!
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Novembernevel,
door Hélène Swarth.
I.
Novembernevel breidt zijn duivegrijzen
Fluweelen mantel voor den horizon.
En, heffend de armen voor dien voorhang, rijzen
De bronzen boomen ter verborgen zon.
Terwijl hun broeders, kalm gelaten wijzen,
Naar de aard gebogen, waar hun heil begon,
Hun brooze tooi van bladguirlanden wijzen,
Die laag de laan met loofgoud overspon.
- ‘Beschermd voor stormen, die uw trots doorvlogen,
Versieren wij met gulden bladerbogen
De herfstlijke aard, waaruit wij leven zogen
En strooien goud als voor een lentebruid.
Hoe strekt gij nog naar zonverlaten hoogen
In dwaze hoop uw smeekende armen uit?
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II.
- ‘O zonaanbidders! leert uw hoop vergeten.
Onze oude gouden koning Zon is dood,
Op wolkenveld verslagen en versmeten,
In grijze lijkwa, onder zerk van lood,
Gebed door mist, bij rouw van ravekreten
En nimmermeer verblijdt ons morgenrood.’
Doch zingen zacht de hooge zonprofeten:
- ‘Eens keert hij weer in purpren zegeboot!’
Uit bleeken nevel leken stille tranen.
De fulpen mist wordt licht als duivedons.
Een zilverschemer vlot door al de lanen,
Weerspiegeld dankbaar door het stammenbrons.
- ‘Hij leeft! hij is! werpt weg uw sombre wanen!
Ver weg, onzichtbaar leeft de Zon voor ons!’
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede deel.
Achtste hoofdstuk.
TOEN hij dien dag van zijn kantoor thuis kwam, stond Ruth op het punt met haar
gasten aan tafel te gaan. Hij groette den heer en mevrouw Searcher, en een jong
nichtje van Violet, juffrouw Willing.
- Je bent laat, zei Ruth, en het viel hem op, dat ze dit ongeveer iederen dag zei.
- Ja, gaf hij terug, ik kom meest een half uur later dan gewoonlijk. Hij zag haar
snel opkijken, en haar blik was zoo koel-onderzoekend, dat hij een plotseling verzet
in zich voelde. Even lachte hij grimmig.
- Nou, laat ons aan tafel gaan, ik heb honger. - Hij wist heel goed dat hij zich
hoorde te verontschuldigen, - Ruth's woorden: je bent laat, waren daartoe de inleiding
geweest, - en een kwartier daarna in avondtoilet mocht terugkeeren. Maar dat kleine
begin van opstand in zijn borst prikkelde hem - hij had lust in een dwaasheid, hij
wist niet wat; - vloeken en ruwe woorden zeggen, of iets ophalen uit zijn jeugd, dat
niemand verwachtte. Hij stak de handen in de zijzakken van zijn colbert, wendde
zich tot het jonge meisje met een vroolijken, jongensachtigen lach. Hij voelde zijn
gebrek aan houding, en dat vermaakte hem; - hij zou de lange, slungelachtige jongen
willen zijn die hij geweest was, niet deze zware, zware man. Het leek plotseling
mogelijk dat hij alle banden van conventie brak. Voortloopend praatte hij tegen
juffrouw Willing.
- Ik hoop dat ik naast u mag zitten, zei hij. Wat de anderen deden, wist hij niet; hij zou het gezicht van Ruth hebben willen zien. Maar hij keek in een paar groote,
donkere meisjesoogen, naar een streng belijnd gezichtje, mat van kleur, en hij kwam
tot bezinning. - Heb ik u al eerder ontmoet? vroeg hij aarzelend, ik herinner me niet.
- Neen, zei ze bevangen. Dien Zondag, weet u wel? ging mevrouw Lenooy met
ons mee, en voor u was er toen geen plaats meer in de auto.
- O juist, dien Zondag. Ze kwamen de eetkamer binnen, en hij hoorde de stem van
Ruth: Violet, mag ik je hier verzoeken? mijnheer Searcher, u hier? - dat klonk
opgewekt en beheerscht.
Ze gingen zitten. - Als ik toch zoo'n verstandige vrouw niet had, spotte hij even
in zichzelf, maar Dorothy (Ruth noemde haar Dorothy) sprak hem aan.
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- Komt u nog vaak in Holland? vroeg ze, ik heb gehoord dat de bollenvelden zoo
mooi zijn.
- Vrij vaak; en een enkelen keer spoor ik langs de velden; ze zijn heel mooi.
- En uw vrouw heeft ze nooit gezien.
- Mijn vrouw houdt niet van Holland.
Ruth protesteerde. Niets in haar verried eenige onrust, en zoo zette het tafelgesprek
goed in. Hij merkte dat Dorothy een stille vereer ing had voor zijn vrouw, en hij vond
dat aandoenlijk in haar. Als Ruth tegen haar sprak, dan bloosde ze niet, maar haar
aandacht werd zoo sterk gespannen, dat haar oogen vochtig blonken. - Hij trachtte
niet haar af te leiden. Met Searcher besprak hij enkele dingen van gemeente-politiek,
kort en vluchtig, maar de ander formuleerde zijn meening goed, en dat deed ook hem
scherper zich bezinnen. Zoo nu en dan werd het gesprek algemeen. Violet Searcher
was een forsche, nog jonge vrouw, die iets gemoedelijks, bijna joviaals had in haar
toon. Frans herinnerde zich een opmerking van Ruth: Als William haar niet in
bedwang houdt, dan wordt ze ordinair. (William was haar man). Hij mocht die vrouw
wel. Ze had een wat dof en voos gezicht; haar mond was bleek. Het viel hem op dat
ze heel mooie armen had, en dat haar japon, donker goud-bruin, prachtig kleurde bij
haar huid.
Aan het dessert werd den naam Timberhill genoemd, en op de snelle vraag van
Dorothy: Wat is toch Timberhill? antwoordde Ruth: Dat is mijn schildpadje.
Violet lachte uitbundig. Ja, zij had een schildpad in haar tuin, en ze vermaakte
zich met het dier; iederen morgen ging ze het zoeken, en dan keek ze naar zijn logge
bewegingen. Hij tilde zijn pooten op, alsof het een vergissing was, en als hij naar
links liep, voelde je dat hij naar rechts had gewild.
- Nou, zei Ruth, ik ben niet heelemaal een onverschillig toeschouwer van mijn
schildpad, ik tracht zijn wankele stappen te leiden. Toen gaf ze, kort, een
begrijpelijken uitleg, en van de vergelijking met Violet's speelgoed bleef niet veel
over.
Dit gesprek hinderde Frans; hij zag het onwaarachtige van Ruth's houding, en
schaamde zich over haar invloed op dat jonge meisje, dat met zoo strakken blik naar
haar keek.
Toen ze van tafel opstonden, kwam Ruth naast hem. - We hebben een loge in den
schouwburg, zei ze; - waar moet j i j heen?
Ze kan niet veronderstellen, dacht hij, dat ik mee zou gaan, ik draag een colbertje.
Hij antwoordde: Ik moet iemand spreken. Dit was waar, maar hij had er,
thuiskomende, niet aan gedacht.
- Als je me plezier wilt doen, zei Ruth, en ze legde even haar hand
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op zijn arm, dan doe je daarna nog je best om te komen, - en ze noemde den
schouwburg waarheen ze ging. Hij merkte dat Violet naar hen luisterde. - Reken niet
op me, zei hij. Ze liepen de eetkamer uit.
Hij praatte, op zijn club, een kwartier met een collega, - toen stond hij weer buiten,
en keek op zijn horloge. Bijna tien uur. Hij was niet heel ver van Ina's huis, hij wilde
naar haar toe. Het was nu haast veertien dagen geleden dat hij haar ontmoet had; vreemd, dat hij al dien tijd had laten voorbij gaan, zonder haar te zien. Hij begon te
loopen. Toen hij honderd meter verder was, keek hij uit naar een taxi. Waarom tien
minuten verliezen? hij kwam toch al niet vroeg. Als ze niet thuis was, en gisteren
wel, of den dag daarvoor, - toen op hem had gewacht misschien.... Een auto, die hij
had gewenkt, zwenkte naar den trottoirband. Hij gaf den bestuurder het adres. Probeer vlug te zijn, voegde hij eraan toe.
Zeven minuten later had hij aan haar deur gebeld. Er werd open gedaan, goddank.
- Mevrouw Holwood thuis? Zijn luide stem klonk hem vreemd.
- Ja mijnheer.
Veel te snel liep hij de trap op, hijgde toen hij zijn naam noemde: Lenooy. Ina
kwam hem tegemoet. Dit was ze dus: een mooie, statige vrouw, grijzend al, en met
goede, wetende oogen. Hij kende haar, ze was hem vertrouwd, ze was van zijn jeugd,
en toch maakte ze hem beschroomd. - Ina, zei hij.
- Frans, kom binnen. Haar stem, in die enkele Hollandsche woorden, klonk diep
en ontroerd. Hij zou hebben kunnen schreien op dat oogenblik.
Haar kamer was sober, en veel kleiner dan de kamers in zijn huis, waaraan hij
gewend was. Ze wees hem geen stoel aan, maar hij ging bij de tafel zitten, en aaide
even het effen fluweelen kleed dat daar over lag.
Dan zei ze: - Ik wist niet dat je van plan was om te komen, en glimlachte. Misschien
was je dat ook niet.
- Neen, maar vandaag, of liever: vanavond.... wilde ik naar je toe. Ik was toevallig
niet ver uit je buurt.
Ze was ook gaan zitten, en schoof een vel papier van zich af, waarop poppetjes
waren geteekend.
- Wat doe je? vroeg hij.
- Ik ontwerp kinderkleeren.
- Nog altijd.
- Ja, of weer opnieuw.
- Heb je na je huwelijk aldoor gewerkt?
Ze vertelde hem van haar verschillende betrekkingen. Hij luisterde aandachtig en
vroeg eenige keeren naar iets, dat zij opzettelijk had overgeslagen; - dan vulde ze
aan met een glimlach. Ze praatte ook over Jack,
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soms in het Engelsch, wat ze dan niet dadelijk merkte. Een oogenblik dacht ze erover,
hem fotografieën te laten zien van het huis waar ze gewoond had, en den rozenhof,
- maar ze deed dat niet. Zelf wist ze niet hoe bijna vroom ze vertelde, zonder klacht,
en zonder de minste zucht naar sensatie. Wel trilde soms haar stem, bij oogenblikken
dat ze onverwachts iets dieps aanraakte. Eens zei ze: Ons eigen leven is anders dan
we gewoonlijk denken, veel kleuriger. Meestal ben ik geneigd te zeggen: het was
grauw, of grijs, met een enkele maal een diepen gloed, - maar vanavond zie ik de
kleuren van den regenboog erin.
Hij antwoordde: Je leven is nog niet voorbij.
Om elf uur kwam Amy binnen en wenschte goeden nacht. Hij keek op de klok.
- Moet ik al weg?
- Als je wilt, kun je nog wel wat blijven, zei ze rustig.
Ze begonnen nu herinneringen op te halen aan hun eersten tijd in Londen, en ze
hoorde dingen uit zijn leven, die ze nooit geweten had. Eenmaal verwonderde hij
zich daarover, en ze zei met een lach: Maar t o e n vertelde je me niets.
- Ik was een onmogelijke kerel, zei hij terug, maar daarop antwoordde ze niet. Ze
bood hem koffie aan, en toen hij geproefd had, zei hij: Noem je d i t koffie? dat heette
‘piepzak’ op ons dorp, maar dan was er nog kaneel door.
Nu lachte ze plotseling zoo vroolijk dat hij mee ging doen. Na een oogenblik wilde
hij vragen: waarom lachen we? maar haar witte tanden kwamen bloot, en toen moest
hij daarnaar kijken, en naar haar rooden mond.
Wat later viel er een stilte. Ze dacht: Nu heb ik aldoor gepraat, en hij zegt zoo
weinig van zichzelf. 't Was of hij dit voelde.
- Van mijn leven, zei hij, kan ik moeilijk vertellen. Je moet niet denken: hij wil
niet: maar....
Ze boog haar hoofd. Dat ‘maar’ herhaalde ze vragend in zichzelf, - hardop kon ze
het niet doen.
Hij ging voort: Ik heb een vrouw, die.... De woorden vielen hem zwaar, dat wisten
ze beiden. Ze kwam hem te hulp. - Na dien Zondag, onze eerste ontmoeting, heb ik
ook al gedacht: ik ben zooveel ouder dan hij; - m i j n leven is afgesloten, het zijne
niet.
Ze keken elkaar aan, en het trof hem dat haar blik jong was, - mild en wijs
misschien, maar toch ook verlangend. Een kort oogenblik voelde hij angst, als voor
een onmiddellijk gevaar, dan zei hij, met een diepe stem: Neen, je bent niet ouder,
maar je hebt veel meer in je leven bereikt dan ik, - daardoor kan j i j praten.
Ze antwoordde niet, en hij stond op. - Het wordt tijd. Buiten sloeg een klok twaalf
uur.
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- Tot ziens.
- Dag Frans, tot ziens. - Wat kon ze verder zeggen? Ze overwoog de woorden: Je
zult altijd welkom zijn, - maar hield ze in. Nu was hij al bij de trap, keek naar haar
om en knikte. In zijn oogen zag ze een groot, hunkerend verlangen. Misschien weet
hij dat zelf niet, dacht ze in een flits.
Ze groette hem nog eens, luisterde dan naar zijn voetstappen. Nu sloeg de deur
dicht.
Frans Lenooy was bij haar terug gekomen.
Hij kwam nog voor zijn vrouw thuis. Wat hij nu deed, ging vlug en doordacht, maar
zonder haast. Hij scheurde een blaadje uit zijn notitie-boek, schreef: - Ik voel me
niet heel wel, en neem de kleine logeerkamer. Geen reden tot ongerustheid. Frans.
Dit bracht hij naar boven en legde het op Ruth's kussen; de sprei was al van het
dubbele bed gehaald. Enkele toiletartikelen (het allernoodigste) nam hij toen van
daar en de aangrenzende badkamer mee. Hij luisterde onderwijl scherp of hij Ruth
hoorde thuiskomen, - maar de stilte werd niet verstoord. Zelf maakte hij zoo min
mogelijk gerucht. Het hinderde hem dat er iets diefachtigs was in zijn bewegingen,
- toch kon hij dit niet veranderen. De kleine logeerkamer lag op de bovenste
verdieping. Hij voelde zich verruimd, toen hij daar aankwam.
Den volgenden morgen moest hij zich bezinnen op de gebeurtenissen. Vreemd, dat
hij zooveel vroeger wakker was dan gewoonlijk. Zijn slaap was onrustig geweest
door droomen, die nu vervluchtigd waren. Zou hij opstaan, en zijn werk vroeg
beginnen? hij hield er niet van, wakker te liggen in zijn bed. Hij wilde.... hm, vrij
zijn, misschien? dat was een fraze. Toch, sinds gisteren voelde hij verzet in zich, een
lust alles te breken. Alles? ja, het liefst de heele wereld. Hij dacht aan zijn houding
tegenover dat meisje met de ernstige oogen. Zoo zou ook Flor zijn over enkele jaren,
groot van vertrouwen, en met een glanzenden blik van verwachting. Dan wilde hij
haar bij zich hebben, zich altijd weer bezinnen - door haar.... Zijn zaken aan kant
doen? och, dat was misschien minder gewenscht. Ze mocht eens met een armen
jongen trouwen, dan zou h i j moeten zorgen. En zijn eigen jongens, wat daarvan
terecht kwam? Tegen rijke leegloopers kon geen enkele vader op; - die school was
goed en wel, maar hij zou ze in de gaten moeten houden. Morgen, Zondag, zou hij
hen kunnen opzoeken. Was de auto gerepareerd? dat moest hij informeeren.
Hij stond op.
Toen hij bezig was te ontbijten, kwam Ruth binnen. Ze droeg een peignoir, en een
klein kanten mutsje op haar hoofd.
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- O, ben je al hier? ik zocht je. Hoe is 't?
- Best, antwoordde hij.
- Heb je goed geslapen?
- Gaat nogal.
- Gisterenmiddag was je al niet in orde, ik zag het aan je; - 's avonds heb ik het
nog tegen Violet gezegd.
- Zoo. Ja, ik ben niet meer in den schouwburg gekomen, omdat...
Ze viel hem in de rede: Dat begrijp ik. - Ze was op haar gewone plaats aan tafel
gaan zitten, begon een beschuit te eten. - Dus, - weet je zeker dat je naar kantoor
kunt gaan?
- Ja, zei hij.
Ze gint voort: Eigenlijk kan ik me niet herinneren dat je ziek geweest bent; zelfs
in die griep-periode, hè? nooit heb je het gehad.
- Jij ook niet.
- Nee, maar de kinderen, weet je nog? Herbert, dien keer, en Flor, die zoo ijlde....
- Ja. Zeg, e.... is de auto gemaakt?
- Natuurlijk.
- Ik had de jongens eens willen opzoeken, morgen, misschien.
- O, prachtig, mag ik mee?
- Dan moeten we vroeg gaan; - of nee, eigenlijk had ik met den trein gewild.
Ze glimlachte even. - Heb je iets tegen den wagen den laatsten tijd? omdat het
geen Rolls Royce is?
- Neen, maar een sport is het niet meer voor me, en de trein gaat sneller.
- Nou, dan de trein. Ze stond op. - Ik zal me eerst moeten kleeden. O, het is vandaag
pas Zaterdag. Leuk om de jongens te zien, morgen. - Ze strekte haar armen omhoog,
zich rekkend. - O jé, heb ik zalig geslapen vannacht.
Hij reed naar kantoor en dacht aan Ruth. Er was iets tusschen hen, - van trouwe
kameraadschap. Ze verdedigde hem, koos zijn partij, dwong hem eigenlijk tot niets.
Misschien noemde zij dit liefde, en was het dat ook. Of was het volmaakte
tooneelspeelkunst? of beiden?
Plotseling zag hij de tafel waaraan hij gezeten had bij Ina, - dat effen bruine vlak,
waarover hij voorzichtig aaide. Hij zou weer naar haar toe gaan, zoodra hij kon, hij wist zeker dat ze hem verwachtte, en hij zou haar niet graag teleurstellen. Er
kwam op dat oogenblik een zoo sterke drang in hem naar haar, dat hij zich erover
verwonderde. Kon hij zoo jong en krachtig voelen? zoo met zijn geheele wezen? Dit
had hij vroeger niet gekend, deze stroom van warmte, deze heldere goedheid. Hij
werd erdoor ontroerd. Het was of een beeld van hemzelf, binnen in hem, zich
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neerboog en bad. Dit was de geest, die tot het leven wekte. Er was veel dorheid in
hem geweest, al die jaren, dat wist hij nu. En Ina, zou het haar ook zoo gaan?
Het werd zomer. Dikwijls keken ze samen naar het langzaam avondgrauwen, en dan
werd het bij oogenblikken zoo stil tusschen hen, dat ze elkanders ademhaling hoorden.
De hare deed hem soms denken aan het ongewisse fladderen van een vogel; - er was
een stille hevigheid in, en dan iets ijls, dat zou kunnen blijven steken. En Ina hoorde
in de zijne een gelijkmatige kracht, iets overvloedigs ook dat van hem uitstraalde, warmte, en trouw. Ze zagen zichzelf niet zooals de wereld hen zou zien, indien ze
geweten had; alleen Amy wist, en die keek door de oogen van haar mevrouw. Ze
dachten niet aan een ‘verhouding’, waardoor Frans zijn wettige echtgenoot bedroog.
Hun liefde was zoo sterk, dat ze weer als kinderen werden, en eenvoudig aanvaardden,
zonder naar woorden te zoeken die zouden duiden op een eigenmachtige daad.
Evenmin dachten ze aan een toekomst; - ze leefden als in een oneindig-ver wijd
oogenblik, en daarbuiten bestond er niets.
Ze spraken het meest over Ina's leven. Er kwamen brieven van Lilly, die Frans
lezen moest, en dan waren er Ina's vele herinneringen. Frans noemde Ruth's naam
nooit opzettelijk; terloops vertelde hij van haar beslommeringen om Timberhill; - ze
reisde er vaak heen, die dagen, bleef er ook wel eens overnachten. - Alleen over Flor
sprak hij openlijk en graag.
- Eens vroeg hij plotseling: Waarom heb jij zelf geen kinderen?
Ze keek hem aan. - Dat weet ik niet, zei ze zacht; - ik heb nooit iets gedaan om....
te voorkomen.
- Maar ook nooit een dokter geraadpleegd?
Ze schudde haar hoofd. - Jack sprak daar nooit over; ik geloof dat hij bang was
me te kwetsen; - ik was zijn vrouw, en....
- En dat was hem genoeg, vulde Frans aan. Zijn stem klonk even omfloersd. Nu
zwegen ze een oogenblik. Van buiten kwam maar een enkel stadsgerucht; ze hadden
het raam dicht geschoven.
- Jij hebt geen spijt van je leven. - Dat klonk niet als een vraag, maar als een diepe
overdenking.
Ina antwoordde: - Neen. Ze zou willen opstaan en bij hem knielen, haar hoofd
tegen hem aanleggen. - Neen, neen, en jij zult het ook niet hebben.... maar ze bewoog
zich niet.
- Als je je leven moest overdoen?
- Maar we doen het niet zelf, zei ze.
- Neen, misschien niet. Toen we samen weggingen, weet je nog? - toen was ik
gelukkiger dan jij; - maar wat was ik hard, bijna zielloos.
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- Zielloos? dat ben je nooit geweest; - wat weinig beschaafd, misschien.
Hij glimlachte even. - Je mag het noemen zooals je wilt.
Weer een oogenblik van zwijgen. Ze klemde haar handen in haar schoot. Waarom
wilde ze nu - wilde ze zoo graag - hem aanraken? werd haar liefde daar grooter door?
- Je vroeg of ik spijt had van het leven, zei ze, maar ik ben er dankbaar voor. - Er
drongen tranen naar haar oogen, een enkele viel stil langs haar wang. Hij kwam naast
haar staan; - nu lag haar hoofd tegen zijn lijf.
- O Frans, ik ben er dankbaar voor.
Hij streelde haar wat, onhandig, als moest hij iets aan haar kapsel verschikken. Ja, zei hij, ik ook.
Ze schreide, maar na enkele minuten bedwong ze zich en ging van hem af.
Hij liet haar. - Zoo is het goed, zei ze, nu ben ik van dat al te zware bevrijd.
Dien avond ging hij niet later weg dan anders.
Eens verwonderde het hem, dat hij haar altijd thuis trof.
- Kan dit zoo, vroeg hij, mag ik het aanvaarden, dat je wacht? Meteen voelden ze
beiden in die woorden een dieperen zin.
Ze antwoordde: Zal ik je van mijn leven vertellen? - Ik ben den heelen dag vrij;
ik teeken wat, als ik lust heb; ik ga naar de zaak waarvoor ik werk, ik overleg met
anderen omtrent de uitvoering van wat ik heb ontworpen; - ik lees boeken over
costuumkunde, ik zie tentoonstellingen. Dikwijls denk ik aan Lilly, ik schrijf haar;
- ik wandel en doe boodschappen, ik voel me soms een mondaine vrouw. - En dan
's avonds - heb ik mijn eigen huis. Je hoeft niet altijd te komen, je doet dat ook niet.
Je blijft een bezoeker, hoezeer ik ook het gevoel heb, het oogenblik waarop ik je zie
binnenkomen, dat ik alleen om jou besta. - Ze brak af, en hij vroeg niet meer. Dat
laatste had ik niet mogen zeggen, dacht ze; - ik begon zoo fier, en waar ben ik
geëindigd?
Toch wist ze, dat haar leven zijn hoogtepunt bereikt had. Ze overzag het, met het
gevoel dat al haar dagen hadden meegewerkt tot d e z e n tijd, en daardoor betreurde
ze niets. Haar jeugd was vroeg aangetast, - zijzelf wierp de resten weg; - haar leven
neigde naar den ondergang, maar een onvermoede kracht hield haar staande. Ze
moest voort, er was geen tijd zichzelf te koesteren. Nu waren de jaren van haar
huwelijk voorbij; Lilly had ze verloren. Ze voelde zich soms als een zwemmer, die
zijn kleeren één voor één af gooit, en naakt, zich geeft aan den vloed. O God, dat het
leven zoo hoog en steil was, en dat ze naar den hoogsten top werd geheven, waar ze
met klare oogen het mysterie zag.
Haar dagen waren goed. Ze zag wel dat Amy soms met onrustig-zoekenden blik
naar haar keek, maar dan glimlachte ze. Ze zou willen zeggen:
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Amy, mijn wachten is anders dan dat van een jonge vrouw; - eigenlijk is het geen
wachten meer, ik voel mijn leven voldragen, - ik leer er afstand van te doen. Toch
verlangde ze, en ze wist het, - maar het maakte haar niet bang. Het komen van Frans
was voor haar niet heel veel anders dan zijn weggaan; ze kuste hem, beide keeren,
en voelde dan een zoo diep geluk, dat het oogenblik een ontijdelijke grootheid kreeg.
Haar vroegere vrienden vergat ze niet. Ze genoot meer van een bezoek aan den
heer en mevrouw James dan vroeger. Ze logeerde zelfs een Zaterdag en Zondag bij
de Kelwins in Manchester. Wel was ze wat van hen vervreemd, maar geduldig en
met volle aandacht richtte ze zich naar hen, won allereerst de liefde van Avenda, dan
de dankbaarheid van George, die sprak van haar ‘trouw’. Met Maud lachte ze om
oude herinneringen, en het afscheid was hartelijker dan het welkom was geweest.
Bewust gaf ze haar innerlijken rijkdom uit, had veel meer willen geven, maar wist
niet aan wien.
Amy zag het, en de liefde voor haar mevrouw kreeg dagelijks voedsel, maar ook
haar onrust nam toe.
(Slot volgt).
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Om het kind
door J.C. Sonneborn.
Deerlijk stak het sjofele, slonzige naaistertje af bij de keurig-secure,
welvarend-bedaagde mevrouw Emstede. Zij zaten tegenover elkaar aan de tafel,
waarop zacht licht neer spreidde van de gaslamp, die suisde in de stilte. Op het donker
pluche tafelkleed, naast een vaasje vol asters, een gelakt theeblad met blauw serviesje
en parelmoeren lepeldoos, stemmigjes wachtend op de thee. Langs de wanden van
de groote kamer doezelde schemer, waarin donkere meubelen stonden te droomen,
hier en daar even belijnd langs glimmende randen van het mahonie. Onder den
schoorsteen een open haard met stil gloedend vuur.
Het was een November-avond, tegen zeven uur. Achter de overgordijnen sloegen
felle regenvlagen tegen de ruiten. Nu en dan kwam heel uit de verte trambelgetingel
en het fluitend schuren van wielen in de rails.
De naaister zat bitter te schreien; zij veegde telkens met haar zakdoek over de vale,
sproetige wangen. In het wit van haar naar buiten staande oogen waren roode barstjes.
Haar zwarte haar zag er verwaarloosd uit en de onfrissche bruine japon hing slodderig
om haar broodmager lichaam. Zij had ruwe, gekerfde handen met gebroken nagels,
als een werkvrouw.
- Ja Mientje, zei mevrouw Emstede met haar langzame, fijne, serafienige stemmetje,
en zij streelde het oranje poesje, dat op haar schoot lag en gedurig naar Mina keek ik begrijp best, dat je nu erg ongerust bent. Maar je hebt de scheiding toch zelf
aangevraagd. Nu moet ik je zeggen, dat ik dàt nooit zou kunnen goedkeuren. Ja, het
is nu eenmaal zoo, daarom....
- Hij mishandelde me dag an dag. Hij was slecht voor me kind! viel Mina haar
schor in de rede.
- 't Is z i j n kind ook.... Ja, ik weet het wel, je verstaat mij niet. Maar het komt
toch door je eigen toedoen als je gebrek hebt en je kleine jongen honger lijdt.
- Wimpie zàl nooit honger lije zoolang i k voor 'm zorge mag. Ik zal dag en nacht
voor 'm werke. Geen korrel zal ik neme zoolang hij niet genoeg het. Maar het is
m i j n kind, m i j n kind! Dat kan u niet begrijpe mevrouw. U bent geen moeder. U
het een goeie man. Hoe kan u wete wat het is, je kind te moete o ver geve an een
kerel die niet deugt! - Zij sprak rad en fel; haar gezicht was vertrokken van angst en
haat.
- Ik geloof graag, Mientje, dat je alles voor je kleine jongen wil doen wat in je
vermogen is. Maar het is niet zoo gemakkelijk om genoeg naaihuizen te krijgen en
ze ook te houen. Hoe was je er aan toe, een week of
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wat geleden, toen je mij om werk kwam vragen? Je hebt toch eigenlijk heel weinig
van je vak geleerd.
- Ja, ik ben afhankelijk van goeie mensche. Maar ik zal overal bidde en smeeke
om niet weggestuurd te worde. U het me toch ook genome uit meelij je met me kind.
En heb ik dan niet al zooveel jare voor 'm gezorgd!
- En je man dan, vóórdat ie je heeft verlaten?
- D i e ? Dacht u dan dat die z'n geld thuis bracht? Naar de kroeg ging 't en naar
meide!
- En je hebt een paar keer geld geweigerd, dat hij je brengen liet?
- Ja natuurlijk mevrouw, want u begrijpt toch wel dat dat maar listige streke zijn.
Eerst het ie een heel jaar niet naar ons omgekeke. Toe wou ie Wimpie opeische, maar
ik zei dat i k dan meekwam, en hij had niet eens 'n eige woning. En nou wil ie voor
't gerecht kenne bewijze dat ik 't kind niet te ete kan geve. Hij wil 'm op een slinksche
manier bij zijn ouwers krijge. Dan het ie 'm natuurlijk toch in z'n macht. Hij het me
in de laaste maand tot tweemaal toe een post wissel gestuurd, maar ik heb gedank
me vingers niet gebrand. Toe het ie geprebeerd om bij me buurvrouw geld voor me
af te geve; maar die weet er alles van, dus dat zat 'm niet glad.
- Maar waar ben je dan eigenlijk zoo bang voor, Mientje? 't Is immers zoo goed
als zeker dat de scheiding wordt uitgesproken, nu je met getuigen hebt bewezen dat
je man je mishandelde.
- O ja, i k kom wel van 'm af. Maar dat is de hoofdzaak niet.... Eerst wel, omdat
ik toe nog niet beter wist of ik zou vast en zeker me kind houe. Maar nou hebbe ze
me zoo vreeselijk bang gemaakt.
- M'nheer zegt dat de kinderen altijd aan de eischer blijven.
- Dat dacht ik toe óók. Als ik dááran getwijfeld had!.... Me prokkereur wil me
aldoor geruststelle, maar die vertrouw ik ook niet meer. Hij twijfelt zelf, dat geloof
ik zeker. O God ik ben zoo bang. Hij zal me me lieve jonge afrukke. Alleen om mijn
de genadeslag te geve, een trap op me hart. Niet omdat ie op Wimpie gesteld is. Hij
zal 'm mishandele en later een dronkaard van 'm make. Ik weet niet wat ik beginne
moet!
Zij beefde van uitputting. Haar stem was telkens overgeslagen.
Mevrouw Emstede stond op. Zij hield niet van Mina Hassel, die haar door een
philantropische vriendin was opgedrongen als verstelnaaister. Maar haar tegenzin
week nu toch voor deernis. En zij poogde te troosten: - Kom, kom, Mientje, wat is
dat nu! Je siddert over je heele lijf. Je maakt je overstuur zonder reden. Jij bent
eischeres en als de scheiding wordt uitgesproken blijkt daaruit dat je man schuldig
is. En dan wordt immers vanzelf het kind niet aan hèm gegeven.
- O, ik heb nog wel moed, zei Mina, ineens opgebeurd. - Meneer
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Van Aurich, me prokkereur, maakt er heel veel werk van. Dàt is een edel mensch.
Ik heb al mijn hoop op hem gebouwd.
- Spreek niet zoo zondig, Mientje! Wie op mènschen bouwt.... Je moet God bidden.
Bidde! Ja, dat hebbe ze me in 't weeshuis geleerd! Net zoo lang tot 'k er geen woord
meer van geloofde, tot 'k 't ben gaan hate.
- Háten! Foei Mientje!.... God is liefde.
- En i k dan? Ik ben óók liefde!.... Ik weet wel dat er een heeleboel op me te zeggen
valt en dat 'k vroeger net zoo min in tel was als nou. Maar ik vraag ommers alleen
maar om voor Wimpie te magge ploetere zoo lang als ik leef....
Zij hield plotseling op: meneer Emstede kwam binnen, een wijsje fluitend, frisch
gewasschen en opgepoetst na zijn avonddutje; kleine, sierlijke, keurig gekleede oude
heer. Hij vroeg vroolijk om een kopje thee, schoof pleizierig-op-zijn-gemak in een
leunstoel en begon de krant te lezen.
Toen werd het weer diep stil. Mevrouw was gaan breien, las onderwijl ook wat.
Uit den ketel op de theestoof naast haar neurieden zacht fijne, grillige geluidjes,
kringel-rankend om den vasten, langzamen tik-tak van de staande klok. In de kooi
bij het venster wipte een kanarie al maar over en weer met bros geritsel.
Hoorbaar-opzettelijk werd buiten, vlak voor het raam, gehoest.
- Daar is ie! zei Mina, verheerlijkt.
- Je kleine jongen? vroeg mevrouw Emstede.
- Ja mevrouw.... hij zou me komme hale.
- In dat gure weer, Mientje!
- Hij wou zoo graag, mevrouw. Sinds 'n paar dage weet ie precies wat er gaande
is. Hij is ook al zoo wijs voor een kind van nege jaar.... En nou wille we natuurlijk
aldoor zooveel mogelijk bij mekaar zijn. Hij huilde vanmorge zoo omdat 'k weer uit
moest.... Als 't ook vandaag 's voor 't laast was!
- Och Mientje, wind je toch zoo niet op! Arme ziel.... Ga nu maar dadelijk weg,
ik zal alles wel opruimen. Of, wacht, ik zal hem even binnen roepen.
- Wel ja, zei meneer - dan kan de kleine baas bij de kachel komen en wat warms
drinken.
Een oogenblik later kwam Wim in de kamer, deerniswekkend armoekind. Schuw
bleef hij bij de deur staan. Hij droeg een kort, tot den draad versleten jasje. Zijn te
groote pet was over zijn voorhoofd gezakt en een bouffante bedekte zijn kin tot den
mond.
Mevrouw leidde hem bij zijn schouder naar de tafel, waar hij op een wenk van
Mina haastig zijn pet afnam.
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- Dag baas, dag kleine man! zei meneer hartelijk, hem een hand gevend. - Breng je
moeder maar gauw een pakkerd!
Toen liep hij snel naar Mina en omhelsde haar. Zij greep hem gretig om het midden,
legde haar hoofd op het zijne en barstte uit in snikken. De twee oude menschen zagen
het medelijdend aan. Maar Mina beheerschte zich weldra en een oogenblik was er
trillende stilte, heftig geattaqueerd door het regengekletter tegen de ruiten.
- Je kunt in dat weer toch niet met hem uitgaan, Mientje, zei mevrouw Emstede.
- Wat is ie vreeselijk nat. Wacht tenminste tot die erge bui over is. Ik zal wat eten
voor hem warmen. Toe vent, trek je jekkertje maar uit en ga hier bij het vuur zitten!
- en zij liep bedrijvig naar de keuken.
Nog bleef hij aarzelen, ofschoon meneer zoo vriendelijk noodde: - Kom, baas,
doe 't maar gerust hoor!
Zijn moeder knipoogde aanmoedigend, deed zijn bouffante af en hielp hem zijn
jas uittrekken. Nietig in zijn nauwe hesje stond hij bedremmeld naar den grond te
kijken en aan het eten dat mevrouw bracht durfde hij pas te beginnen toen zij weer
de kamer uit was en meneer zich verschool achter de uitgevouwen krant.
Zoodra zij, een half uurtje later, op straat waren, zei Wim: - Wat is dát een aardige
mevrouw! En kijk 's moe, meneer het me een kwartje gegeve. Daar het u het. Wat
is 't er prachtig! Ze zijn zeker vreeselijk rijk, hè?
- Rijk? Welnee; dat geloof ik teminste niet. Ja, bij o n s vergeleke!.... Maar 't zijn
goeie mensche, daar heb je gelijk an, Wim.
Het regende niet erg meer. Onder hun paraplu gingen zij van de Prinsengracht,
waar de Emstede's woonden, de Vijzelstraat in. Mina haastte zich niet; want het was
haar een warme weelde, een zoet heul in alle pijn, haar kind aan haar arm te voelen,
hem tegen zich aan te drukken, zachtjes met hem te praten in de volle straat.
Zonder hem vooraf iets ervan te zeggen liep zij opeens een koekwinkel binnen.
Verbaasd stond Wim naast haar in het overdadige licht en de fijne, zoete geur. Hij
staarde naar de opschriften van mooi-witte trommels langs den wand, naar groote
glazen vol koekjes en schotels vol taartjes. Vreemd-heerlijk was het, dat daar zoo'n
rijke banketbakker voor moe koekjes moest wegen en netjes in een zakje doen en
beleefd met haar praatte over het slechte weer. Maar onderwijl liet toch de
bevreemding niet van hem af, dat moe die buitensporigheid beging, nog een reep
chocola kocht bovendien. En toen zij het geld op het gummimatje legde, zonk zijn
genot in verontrusting. Want hij kende maar al te goed haar getob met de kamerhuur
en hij wist dat die in geen drie weken betaald was.
Buiten gaf zij hem dadelijk de chocola: - Daar Wim, da's voor onderweg.
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- Onderweg moe? En u dan?
- Ik heb niet noodig, lieverd. Als ik maar zie dat jij lekker eet.
- Hè nee moe, dàt doe ik niet. U ook de helft.
- Nou, geef me dan maar een brokkie. Dat krijg i k . dan van j o u , hè?
- Als ik groot ben, krijgt u alle dagen wat lekkers van me. Dan gaat u natuurlijk
nooit meer uit naaie.... Ja, verbéél je, moe, als ik groot ben, dat u dan nog uit naaie
moes gaan. Dan zitte we s'avens altijd gezellig bij mekaar. Meschien komt u m i j n
dan wel es van me werk hale. En dan gaan we heerlijk same wandele.
Zij antwoordde niet. Kreunend in opvlagende angstkoorts, zag zij zich weer van
hem beroofd, doelloos alleen op de wereld en Wim dag aan dag bij den zuiper, die
hem ook aan den drank zou brengen.
- Scheelt u wat, moe?
- Nee Wim; 'k had 'n oogeblikkie zoo'n pijn in me hoofd, maar nou is 't al weer
over.
- Gelukkig.... Zeg moe, hoe komt het dat u zooveel lekkers het gekocht? Zeker
omdat 'k 'n kwartje van die meneer heb gekrege?
- Anders had 'k 't tòch gedaan, Wim. We moete 't er vanavend nog 's goed van
neme. Ik zal koffie zette en dan mag je heel laat opblijve,
- Heerlijk! Hè moe, late we dan nog 's ganzebord spele!
- Goed hoor. Maar we moete ook 'n heele boel práte, Wim. Je weet toch wel dat
we meschien voor 't allerlaast bij mekaar zijn en dan nooit meer..
- Juffrouw Barke zegt, u maakt u veels te bang. Ze zegt, het spreekt van zelf dat
'k bij u mag blijve.
- Ja, zoo praat ze maar om ons te trooste, net als mevrouw Emstede. Ze wete niet
hoe listig of ie is. Hij het óók 'n prokkereur genome; die moet natuurlijk gift zuige
uit alles wat ik heb gedaan.
- Maar moe, ik hoor toch eerlijk van u!
Zij waren bij de Heerengracht. Mina sloeg links af en liep haastig een eind de
duisternis in; toen prangde zij het kind aan haar borst, snikkend van weelde en
radeloosheid.
- Ja lieveling, hijgde zij - je hoort van mijn, want i k ben je moeder en i k hou van
je. En ik hoor van jou ook; jij heb er recht op dat ik me heele leve voor je werke
zal.... Maar als ze je nou toch van me afscheure en an hèm geve!....
- Nou moe, dan loop ik natuurlijk dadelijk weer weg, hard naar u toe, en dan
verstopt u me.
- Daar zal h i j wel voor oppasse!
- Hij kan toch onmogelijk de heele dag thuisblijve; en als ie dan weg is, loop ik
altijd stiekem naar u toe,
- Nee Wim, hij is van plan, als ie jou krijgt, met je naar Amerika te
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gaan, natuurlijk alleen om mijn te pijnege. En dan zien we mekaar nooit meer werom.
Dit laatste had zij hem niet al eerder gezegd. Wim wist wel dat Amerika heel ver,
over de zee, was.... Den geheelen dag had hij zijn ontvluchtingsplan gekoesterd,
telkens van voren af aan, ondanks de standjes op school om zijn onoplettendheid.
Hij had het bewaard als een heerlijke verrassing voor moe, die dááraan heelemaal
niet had gedacht.... Nu dat plotseling te-loor ging, besefte hij pas al zijn weerloosheid
en hij begon heimelijk te huilen.
- Maar moe, vroeg hij na een poos - waarom het ie dan toch zoo'n verschrikkelijke
hekel aan u?
- Omdat ik zoo dom en zoo leelijk ben, zeid'ie altijd. Maar daarom hoefd'ie me
toch niet te ransele? Dat dee ie, omdat het in z'n slechte aard zit. Hij kan 't niet late.
Als ie niet iemand maltreitere kan dan leeft ie niet.
- Maar dat het meneer Van Aurich toch zeker wel allemaal voor u an de rechter
verteld, moe?
- Ja natuurlijk! Gelukkig wel. Hij doet zijn uiterste best voor me. Dàt is een goeie
man! Als je zóó'n vader 's had, Wim! Dan kon je mijn wel misse.
- Ik wil nooit van z'n leve van u vandaan, moe, voor geen mensch van de wereld....
O maar als de rechter dat allemaal weet, zal ik toch vast wel bij u magge blijve. Laat
hem maar naar Amerika gaan moe, dan zijn wij 'm lekker kwijt.
- O ja, je moet ook niet denke dat ik heelemaal geen hóóp meer heb. Iedereen vindt
dat ik wel gek lijk om me zoo bang te make, want dat ik me preces natuurlijk win.
En wat de hoofdzaak is: meneer Van Aurich zegt dat er alle rede is om goeie moed
te hebbe; en d i e kan 't toch 't beste wete.... Maar hij zegt 't op zoo'n rare manier, zie
je, dat ik 't niet durf te vertrouwe; aldoor met zoo'n slag om z'n arm, net of ie bang
is dat 'k 'r àl te vast op zal rekene.
- Zeg moe, vroeg Wim, die hetzelfde 's morgens en den vorigen avond ook reeds
had gehoord - hoe komt het nou dat die rechter de baas is? Ik hoor toch van u en niet
van hèm.
- Ja, zie je, dat komt omdat het een preces is. Dan moet 't gerecht 't altijd uitmake.
't Zijn d'r meer als één, maar één is de baas en die zegt geloof 'k hoe 't gaan moet.
- Weet u wie dat is?
- Ja zeker: meneer Veen, op 't Singel bij de Heisteeg.
- Zeg moe, konne we dan nou nog niet effe naar 'm toe gaan, zegge dat ik zoo
graag bij u wou blijve?
Zij waren nog op de donkere Heerengracht, een eind voorbij de bocht.
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Uit de Leidschestraat wolkte huishoog stuivend licht, goudglanzend in den stofregen.
Waterig beschenen door een lantaren, schemerde de brug mistig tegen den zwarten
achtergrond. De stille zijde van het Koningsplein was donker befloersd, maar in het
midden en aan den overkant dronk de ijle nevel het licht. En vóór de stralende vitrines
trilde gewemel van silhouetten.
Mina bukte over het kind heen en zoende hem op den mond. - We dachte allebei
hetzelfde, Wim. Ik wou d'r juist naar toe gaan. Heb je niet gemerkt, dat we 'n omweg
make naar huis?.... Meneer Van Aurich het 't me wel streng verboje, toe 'k 'm d'r
laast over sprak. Hij zei, zoo ies gaf geen pas en meneer Veen zou 't wel 's heel
kwalijk kenne neme. Maar ik kan 't niet late. Ik zal op me knieë valle. Hij is toch óók
'n mensch. Meschien het ie zelf wel kindere. Ik zal zegge dat ie me vermoordt als ie
jou van me afneemt en dat ik me dan.... dat ik dan.... och, dat kan ik je niet vertelle....
En jij moet ook je best bij 'm doen, Wim.
- Ik zal zegge dat ik van u hoor en dat ik anders toch altijd weer zal wegloope,
naar u toe.
- Ja, da's goed. En i k zal zegge dat de kerel toch niks anders doen zou als je
mishandele en je an de drank helpe, maar dat i k dag en nacht voor je ploetere wil
om je fatsoenlijk groot te brenge.
- Ja, moe, en i k zal zegge dat u toch altijd zoo best voor me zorgt en dat h i j me
alle dage verschrikkelijk het geslage, dat 'k 'r niet van loope kon.
Wim loog. H i j was niet dikwijls geslagen en nooit heel erg. Maar Mina ging er
gretig op in en zij wisten samen zooveel slechtheid van zijn vader op te sommen, dat
Wim niet meer twijfelde of meneer Veen moest wel hun partij kiezen. Doch Mina
tobde al weer: - Wat vreeselijk jammer dat we niet eerder naar 'm toe gegaan zijn....
Had 'k maar niet naar Van Aurich geluisterd. Wat het ie er mee voor gehad om me
daarvan af te houe? Als 't nou maar niet te laat is, als 't nou maar niet al vas' staat....
Zoue we d'r eigelijk nog wel naar toe gaan. Och wat zalle zukke groote piete derlui
om een armoeige naaister en d'r kind bekommere!
Wim sméékte om wèl te gaan. - Je kon toch 's nie' wéte, moe!
Hevig opgewonden kwamen zij aan de woning van den kantonrechter. Maar hij
was niet thuis, zou ook den volgenden morgen niet te spreken zijn. De huisknecht
smeet de deur dicht. Wim schreide wanhopig.
- Nou kenne we d'r niemendal meer an doen, zei Mina. - Huil d'r dan toch niet zoo
om, lieverd. We moete 't nou afwachte. Meneer Van Aurich zal z'n uiterste best wel
doen en die kan toch beter riddeneere als wij. Meschien hadde we juist wel een
heeleboel kwaad gesticht. Late we nou verder de avend niet bederrefe. Kom lieverd,
we moete samen nog 'n goeie avend hebbe.
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Verslagen liepen zij, bijna aldoor zwijgend, naar den in den regenavond roerloos
mijmerenden Achterburgwal, waar zij woonden.
Op het derde-verdieping-portaal werd Mina nog even aan 't praten gehouden door
juffrouw Barke, de buurvrouw, aan wie zij zooveel verplichting had. Als zij uit was,
mocht Wim daar mee-eten voor een armzalige vergoeding. Daarom bleef zij het
meewarige betoogen en troosten aanhooren; maar zij smachtte er terstond weer naar,
met haar kind alleen te zijn en zoodra mogelijk ging zij naar haar zolderkamertje.
Zij stak de lamp en het petroleumstel aan, terwijl Wim het gordijn liet zakken.
Tegen den muur leunde een ijzeren ledikant; het bed was nog niet opgemaakt. Bij
het raam stond een kastje en daarnaast een klein kolomkacheltje, toch groot genoeg
voor dat woonhok, waar een volwassene gemakkelijk bij den zolder kon reiken.
Overigens niets dan een tafel met twee matten stoelen. De vloer vol spleten tusschen
de bruingeverfde planken. Op het kastje jakkerde een wekker.
Mina hing haar mantel en hoed en Wim's jas en pet aan spijkers in de deur. Toen
tilde zij het kind op in haar armen, liep met hem naar de tafel en bleef hem daar in
het schrale lamplicht minuten lang bevend, zinneloos aanstaren; telkens boog zij
voorover om hem te zoenen, toomeloos. Haar tranen vielen op zijn gezicht. Eindelijk
zag ze zijn ontsteltenis; zij zette hem neer. - Ik zal gauw de kachel anmake, Wim,
zeide ze heesch - dan moete we nog 'n heerlijk avendje hebbe.
Zij bleven zóó lang op dat Wim op haar schoot in slaap viel. Toen legde zij hem
te bed en ontkleedde zich haastig. Maar het duurde nog lange uren eer zij sliep.
Telkens doorschokt door de ontzetting, dat zij daar misschien den volgenden nacht
alleen zou liggen, zocht zij onophoudelijk zich in te praten dat zij natuurlijk haar
kind mocht houden.
Voorzichtig had zij een arm onder zijn schouders geschoven en den anderen om
hem gelegd. Zoo hield zij zijn rustig ademend lijf tegen zich aangedrukt met oneindige
teederheid.
Haar procureur, niet geheel zeker van een gunstigen afloop, had haar met allerlei
voorwendsels sterk ontraden, naar het kantongerecht te gaan en zij had zich laten
overreden, op zijn belofte dat zij de uitspraak onmiddellijk zou vernemen. Ziek van
onrust was zij, lang vóór haar ‘halve dag’ om was, naar huis gegaan en zij meende
nog geen bericht te mogen verwachten. Maar op de trap riep de buurvrouw haar toe:
- Brief voor je! Net gebracht!
Zij antwoordde niet. Al haar denken stond met een schok stil en een duizeling
doorgolfde haar. Kreunend zwoegde zij tegen plotselinge verlamming in haar beenen
en zij kwam zóó langzaam naar boven dat juffrouw Barke er niets van begreep. Toen
deze haar op het por-
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taal den brief gaf, kon Mina hem door het hevige beven niet openen.
- Lees 'm eerst asjeblieft, hijgde zij - ik durf niet.
De buurvrouw scheurde den omslag open en begon te lezen. Doch zoodra Mina
haar bezorgde gelaat zag opklaren, rukte zij den brief uit haar handen en las in wilde
haast. ‘Ik feliciteer U hartelijk’, zoo begon het korte schrijven.
Zij ijlde het zoldertrapje op, schreeuwende: Wimpie, Wimpie! greep het kind, dat
de deur opende, bij de handen en danste uitzinnig met hem in het kamertje rond,
juichend: - Je blijft bij me! je blijft bij me! je blijft bij me! - tot zij uitgeput op den
rand van het bed moest gaan zitten. Terstond kwam de reactie: zij viel in een
zenuwtoeval achterover. Wim riep radeloos juffrouw Barke te hulp en er moest nog
een buurvrouw bij komen, want Mina sloeg haar vuisten te bloeden tegen den muur
en het ijzer van het ledikant. Het duurde zóó lang dat de buurvrouwen ongerust
werden. Met moeite en pijn opende zij eindelijk de oogen; doch zoodra zij haar kind
zag week de kramp uit haar trekken voor een glimlach, die haar vaal en geschonden
gezicht wonderlijk zacht en lief maakte.
Tegen den avond was zij weer opgeknapt. - Nou gaan we feestviere, lieveling,
zeide ze. - We gaan eerst same wat lekkers hale voor strakkies bij 't brood. Jij mag
kieze. En dan wou je zeker weer graag ganzeborde? Alles zalle we doen wat jij graag
wil. Je mag 'r toch geen spijt van krijge dat je bij je moeder blijft?
Hij bleef nog stil, tot teleurstelling van Mina die, toen zij samen op straat liepen,
telkens vroeg: - Begrijp je 't dan niet? Je blijft bij me! Hoe hèb ik 't nou toch met je
Wim? Wij blijven bij mekaar, jij en je moeder! - Nog vertrouwde hij 't niet: - Weet
u 't heusch zeker?
Zij lachte hardop. - O, wa' bè' j i j een ongeloofege Thomas! Gelooft z'n eige
moeder niet! - Zij haalde den brief uit haar rokzak. - Daar, lees maar zelf.... Ja,
verbeeld je 's dat 'k me vergist had! Maar dan zou meneer Van Aurich me toch niet
fileceteere? 'k Ga 'm morgochend direct bedanke.
Vóór het raam van een fruitwinkel las hij langzaam tweemaal over den getypten
brief. In spanning stond zij hem aan te zien, wachtend wat hij nu wel zeggen zou.
En het kind, vroeg wijs, verborg den weemoed die in hem opkwam, nu hij wist dat
afgedaan was met zijn vader, die toch nu en dan wel met hem had gestoeid, die hem
meer dan eens had meegenomen naar Schinkelhaven en met wien hij eenmaal, een
onvergetelijken Zondagmiddag, had mogen roeien op het IJ.
- Zie je nou wel dat we gered zijn! jubelde Mina. - Daarvoor hebbe we nou zoo'n
angst uitgestaan. Maar anders was jij ook voor altijd je moedertje kwijt geweest!
Dat sloeg bij hem in. - Nou hoef ik niet stiekem weg te loope, - zeide hij.
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- Nee, en ik hoef je gelukkig niet te verstoppe, zooals jij bedacht had, hè?
Eindelijk werd hij toch meegesleept door haar uitbundigheid. Thuis gaf hij zich
over aan het smullen van de tractatie waarvoor zij tot haar laatsten cent had besteed
en hij vond het gezellig dat juffrouw Barke, hartelijk verwelkomd, een poosje kwam
praten bij de koffie.
Mina was in een roes van geluk. Het deerde haar niet dat de buurvrouw zinspeelde
op het harde lot van een vrouw-alleen met een kind. Met het rijpen van den avond
kwam heerlijke rust haar doorvullen. Zij maakte grapjes met Wim, die bijna alle
spelletjes won en voor het eerst na maanden zongen zij weer samen zijn schoolversjes.
En toen het nacht was geworden lag zij weer met hem in haar armen, de oogen
wijd open van extase.
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Wedergeboorte,
door G. Achterberg.
(Opdracht:) voor Cathrien.
Zij, die hun liefde tot haar einde gingen,
die donker werd en kronkelend en dood,
vonden bij 't opslaan van hun tenten
een nieuw, oneindig morgenrood.
Aan nieuwe verzen mogen zij beginnen,
zij gaan van stad tot stad steeds voort;
lang achter hen ligt zij vermoord,
van wie zij nochtans helder zingen;
die hen bewoont, die hun behoort,
die hen geleidt langs deze dingen
der aarde naar het ander oord,
zonder omzien of bezinnen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Augusta de Wit, De Avonturen van den Muzikant, Amsterdam, Em.
Querido, 1927.
Augusta de Wit is in onze letteren een stille figuur van groote en voorname allure.
Een harer eerste kleinere prozawerken, O r p h e u s i n d e D e s s a , behoort zonder
twijfel tot het beste dat die letteren hebben voortgebracht. Later schonk zij ons
soortgelijke, en bijna evenwaardige verhalen in haar bundel: D e Wa k e b i j d e
B r u g . Deze kleinere hollandsche werken van de ook linguistisch begaafde schrijfster,
die met het in 't Engelsch geschreven: F a c t s a n d F a n c i e s a b o u t J a v a
indertijd haar zeer opmerkelijke entrée maakte, munten, behalve door een hoogst
intelligente en gevoelige interpretatie van de Indische volksziel, uit door een diepte
van dichterlijkheid en een schoone harmonie van compositie, die er iets treffend
smaakvols, iets van nature waarlijk klassieks aan geven. Van het schrijven van lange
verhalen daarentegen - van wat wij ten onrechte gewoon zijn geworden altijd maar
romans te noemen - heeft Augusta de Wit nooit den rechten ‘slag’ gekregen. Haar
inspiraties schijnen zulke groote ondernemingen niet te kunnen dragen. D e G o d i n
d i e w a c h t is, ondanks de ijverige omwerkingen, nimmer een waarlijk goede
roman geworden. Hij mist den gang, den adem, de vaart, de hartstochtelijkheid,
zonder welke een roman nu eenmaal niet tot echt leven komen kan. En zoo is het
helaas weder met deze Av o n t u r e n v a n d e n M u z i k a n t , een lijvig boekdeel,
tellende (althans in de eerste uitgave, die hier vóór mij ligt) niet minder dan 404
bladzijden. Bij deze vele bladzijden zijn er zeker lang niet weinige, die aan de
schrijfster van O r p h e u s e n D e Wa k e b i j d e B r u g herinneren, bladzijden
van hooge dichterlijkheid, en ook nu weder lijken die van Indië verhalen mij de
mooiste, de diepst geïnspireerde; talrijke andere heb ik echter hoogstens leesbaar en
interessant bevonden (getuigende van een geringe of verflauwende inspiratie), terwijl
weer andere mij voorkwamen hoogstens in een verstandig artikel, maar niet in een
kunstwerk thuis te hooren. Het is waar, dat ook nu weder de schrijfster tot een eerlijke
erkentenis van haar eigen zonden is gekomen en zich aan het omwerken, en vooral
wegschrappen heeft gezet. In de tweede uitgave, mij zoo juist in handen gekomen,
blijkt het eerste deel van hoofdstuk III (De Avonturen aan de Bergbeek) - dat
aanvankelijk 20 bladzijden bedroeg - tot slechts enkele gereduceerd. Het is zeker
beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald - maar wij recensenten hebben nu
eenmaal de eerste editie ter lezing ontvangen. En wij vragen ons af: had

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

348
deze fijne (vaak toch bizonder smaakvol blijkende) schrijfster, ook van kritieken,
niet wat eerder kunnen merken dat de genoemde bladzijden niet in haar boek thuis
hoorden?
Als voor het onvergetelijke Orpheus in de Dessa, is het ook nu weder haar liefde
tot muziek geweest, die Augusta de Wit aan het schrijven heeft gezet. Deze werkelijk
groote liefde komt ons weldadig tegemoet van vele harer bladzijden. Welk een
belangwekkende, soms zelfs boeiende periodes schreef zij over zekere composities
van haar hoofdpersoon en van anderen, over den vioolbouw en de vioolbouwers
vooral. Maar ook niet zulk een diepe liefde, en ook niet de groote kennis, die er het
gevolg van is geweest, kunnen een langademig verhaal tot een boeienden en
ontroerenden roman maken. Geen kunstwerk zonder gespannenheid - maar bij een
roman wel in de eerste plaats moet de innerlijke gespannenheid van den auteur tot
de spanning bij den lezer leiden. De lezing nu van deze Avonturen, loopt grootendeels
af zonder eenige spanning. Nergens ook, bij het langzaam en aandachtig doorwerken
dezer meer dan 400 pagina's, heb ik die heerlijke ondervinding gehad van recht in
de borst gegrepen te worden.
Het is wel heel jammer, want in het gegeven was, dunkt mij, de stof voor een
prachtigen roman te vinden. De strijd van den enthousiasten hoofdpersoon met zijn
vader - die hem geen ‘muzikant’ wil laten worden - zijn strijd vervolgens om het
bestaan als ‘muzikant’, het lijkt mij toch werkelijk niet zoo heel moeilijk van een
begaafd auteur daar alléén al iets spannends van te maken! De strijd om de realiseering
zijner idealen, die ieder kunstenaar kent, zou er natuurlijk vanzelf bijgekomen zijn.
Maar neen, hier gaat alles te glad en gemakkelijk, van strijd wordt ons al bizonder
weinig te beseffen gegeven, deze kunstenaar is al even voorspoedig en gelukkig in
zijn kunst als in zijn liefde. En zooveel voorspoed, hoe hartelijk wij het gunnen
mogen, het verhaal ervan boeit ons niet.
Ik geloof eigenlijk - om het ten slotte maar eens huiselijk te zeggen - dat men toch
niet zoo zijn best moet doen een roman vooral dichterlijk te maken. Iedere kunstsoort
heeft haar eigen wetten. De dichterlijkheid, de schoonheid van een roman ontstaat
nu eenmaal niet precies op dezelfde wijze als die van een kort verhaal of een lyrische
ontboezeming. Ook een in vele opzichten groot talent als dat van Augusta de Wit men moet het niet willen forceeren.
H.R.

J.P. Zoomers - Vermeer, Het Boek van Flip en Jantje, Amsterdam, Van
Holkema en Warendorf, zonder jaartal.
‘Het boek van Flip en Jantje’ heeft mij genot verschaft - wel geen genot van
zuiver-litteraire geaardheid, maar het heeft mij bewogen en ontroerd - en sóms op
zoo onverdeelde wijze, dat ik geloof dat het lezen van
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‘Flip en Jantje’ voor velen een levenservaring zou kunnen zijn. Het boek is eigenlijk
een vervolg op de boeken van Koosje en Gijs (hoewel het ook afzonderlijk gelezen
kan worden) en wie die boeken eens, met open hart, las, zal uit zijn herinnering
beelden zien verrijzen, zoo levend, zoo smartelijk, zoo gezond-gezien en tegelijk
zoo innig, dat zij niet gemakkelijk vergeten kunnen worden. Hoe goed leeren we uit
deze boeken dat gezin in de steeg kennen - dat groote, in armoede levende gezin,
huizend in een straks onbewoonbaar verklaarde woning. De vader is tuberculeus en
sterft jong - vele kinderen zijn reeds groot, maar voor de stroeve, slovende moeder
zijn er nog zorgen genoeg. Tot de kleinsten behooren Gijs, Koosje, Flip en Jantje.
En wij kennen die kinderen, wij kennen ook de moeder. De ouderen uit het gezin
zijn reeds min of meer verdorven, verhard door de grauwheid des levens, begeerig
naar wat rauw genot, onverschillig, brutaal en tegenover de stugge moeder liefdeloos.
Koosje is anders, maar de moeder heeft nauwelijks meer de zielekracht om dat te
zien. Haar heeft het leven overwoekerd door zorgen en als zij later, in een flits, iets
van Koosje's goedheid begrijpt - is het kind reeds ten doode opgeschreven.
Dan Gijs - Gijs is veel opstandiger, een echte wilde jongen, met een groote
hunkering naar liefde in zijn ombolsterd hart - een verlangen zoo vroegtijdig en
voortdurend vermoord en verraden dat het in zijn tegendeel verkeert: haat, bitterheid
en vrijheidsdrang. Gijs, ‘Va Gijs,’ zooals Flip en Jantje hem noemen, was goed voor
z'n kleine broertjes, tegenover wie zijn teederheid zich nog vermag te uiten. Doch
zijn vermoeide, afgebeulde moeder, in wie de liefde niet meer tot de lippen klimt,
voelt die hunkering niet, zij ziet slechts kwajongensdaden, straatslenterijen, brutale
woorden - en ze wil met geweld zien te regeeren, daar waar alleen zachtheid nog iets
zou hebben vermocht. Maar kan men mildheid verwachten van een vrouw voor wie
het leven was als voor deze moeder? Het is de bijzondere verdienste van deze
schrijfster dat zij voor deze harde, in zorg en kommer verstarde vrouw, sympathie
weet te wekken. Verwijten durven we haar niets, hoezeer we ook lijden om haar
hardheid. Want wij gevoelen dat dit leven nauwelijks beter is dan van een dier, maar
oneindig tragischer want door een menschelijk bewustzijn gedragen. Deze vrouw
kan niet anders, zij verteert met al haar vezels aan het leven dat haar dag aan dag
niets dan ellende brengt. Toch, zelfs deze vrouw heeft haar zeer menschelijke
oogenblikken, haar inzicht, haar erkenning, haar woordeloos berouw. Wie vergeet
haar, zooals zij stond toen Gijs weg trok, met de hand boven de oogen aan de deur,
Gijs die voor koloniaal heeft geteekend, omdat hij het bij zijn bazen toch niet uithoudt?
Zij laat hem gaan, zij heeft hem zelf bijna weggestuurd - want wat moet een weduwe
met zulk een niksnut? Maar het tot het uiterst getergde moederhart kermt
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omhoog als hij wegtrekt en roept wanhopig om zijn menschelijke rechten.
En dan resten haar nog Flip en Jantje, aan wie zij haar laatste zorgen heeft te geven;
een klein beetje rustiger is zij misschien - nu het gezin zooveel kleiner is, een klein
beetje teederder misschien, maar tegelijk zoo oneindig moe, zoo gekweld door een
lichamelijke kwaal, en toch, iederen dag nog, tot den arbeid gereed, zoo, dat men
wel geneigd is te vragen welke oerkracht zulke schepselen schraagt. Is het enkel het
moederinstinct? Instinct, niet tot veredeling geboren, alleen gedreven tot daden van
allerbanaalste, allernoodwendigste zorg? Wonderlijk leven....
Flip en Jantje groeien, en de moeder sterft, Gijs komt terug, de kleine kinderen
gaan in een weeshuis. Gijs betert zich terwijl hij tot man rijpt; zijn moeder zal het
niet meer beleven dat dit kind van haar althans een goed leven zal gaan leven, een
leven van arbeid en eerlijkheid. Voor de kleine broertjes blijft hij ‘Va Gijs’, - En dan
verschijnt nog in het boek een meisjesfiguur, eene die voor het moederschap is
geboren, het meisje dat Gijs' vrouw zal worden. Zij is zoo sterk van trekken, zoo
eigenzinnig en liefdevol, zoo klein-hollandsch en zoo wereldwijs, zoo
bekoorlijk-bekrompen en zoo mateloos goed. Ja, zij zal een goede vrouw zijn voor
Gijs, denken we. Zorgen wil zij, redderen en ploeteren, maar, als het lot van Gijs'
moeder haar dreigt? Zou zij dan niet worden als die andere? Is het leven een
cirkelgang? Maar wij willen hopen dat het Gijs beter gaan moge, want Gijs gaat naar
het land, hij gaat de stad schuwen. Zijn vader keerde van het land naar de stad en
ondervond dat in de stad de armoede moeilijker valt te dragen dan buiten. Zal jonge
Gijs opwaarts klimmen? Zal hij ten slotte een nieuwe, frissche loot zijn aan den
ouden stam? En Flip en Jantje? Hebben ouë Gijs en zijn vrouw ten slotte niet voor
niets geleefd?
Wij stellen deze vragen alsof al deze menschen geleefd hebben - en zij hebben
ook geleefd: in het hart en de verbeelding van de schrijfster - en ook in de
werkelijkheid leven zij, maar wij zien ze niet. De schrijfster opent voor ons de deur
naar deze werkelijkheid.
Ik weet wel, er zijn bezwaren te maken. Het boek is bij lange niet volmaakt. Maar
de gebreken willen we niet bespreken - het boek is zoo levend en warm, dat kritische
woorden er een eenigszins schraal en donker figuur tegenover zouden maken.
JO DE WIT.

Marie van Royen, De Schemervogel, Blaricum, De Oogst, zonder jaartal.
Men kan met den rug van een mes niet snijden, zoo kan men van een uitgesproken
rhetorisch talent geen poëtische begaafdheid verwachten. Wij behoeven dan ook in
dit bundeltje niet naar gedachten te zoeken, wij vinden slechts meer of minder
gevoelige rijmsels. De schrijfster kan het niet helpen, wij evenmin. Men moet er zich
bij neerleggen; er kunnen niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

351
elken dag ‘meesterwerken’ geschreven worden, zelfs.... geen dragelijke gedichten.
En dat is maar heel gelukkig ook, want de poëzie is geen boterham met koek, die
men trouwens nog alleen maar op Zondag behoort te nuttigen (al is zij weleens
onontbeerlijker dan het dagelijksch brood), doch een hooge, heilige staat van den
Geest, waaraan het helaas niet aan allen gegeven is deel te hebben.
ROEL HOUWINK.

Antoon Coolen, Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch Kiendje,
Blaricum, De Waelburgh, 1927.
Antoon Coolen, Hun Grond verwaait, Blaricum, De Waelburgh. Geen
Jaartal.
Het land en in het bijzonder het Brabantsche land heeft de liefde van dezen jongen,
begaafden schrijver, wiens talent zich op natuurlijke wijze in de goede richting blijkt
te ontwikkelen. De romans van het land beginnen eenigszins in de mode te komen.
Herman de Man tracht een soort provinciale litteratuur, een boeren- ‘cultuur’ uit den
grond te stampen, Felix Timmermans werkt van Vlaanderen uit nog steeds duchtig
‘voor den export’! Doch al deze pogingen schijnen mij min of meer geforceerd en
eer te wijzen op een decadenten trek in de psyche van den groote-stadsbewoner dan
dat zij zouden wijzen op een nieuw ontdekte rustieke krachtbron. Het land is - goddank
voor den stedeling! - nog niet dood, doch het raakt de tot het uiterste gespannen
cultureele mogelijkheden der steden in geen enkel opzicht. Men kan ‘het land’ niet
transponeeren in onze moderne beschavingssfeer, evenmin als de boer anders dan
ten koste van zijn geestelijke zelfstandigheid zich ‘aanpassen’ kan aan het stadsmilieu.
Ook Herman de Man kan die brug niet slaan ondanks zijn groot assimilatie-vermogen.
Laat u niet wijs maken, dat ge uit zijn boeken iets te weten zult komen omtrent de
zielsgesteldheid van den landman: ge ziet altijd weer prachtige, glanzende rivier- en
polderlandschappen en menschen, die wat anders praten dan ge zelf.... De boer?....
Hij vertelt u met een slim glimlachje van een bijna mislukte oogst. Zoudt ge zoo
boosaardig willen zijn om te beweren, dat hij u daarmede ‘een blik in zijn ziel deed
slaan’!?
Antoon Coolen heeft geen hinder van deze problematiek, hij maakt van de boeren
geen ‘wonderen’. Menschen zijn ze hem; menschen, zooals Van Gogh ze zag: donker,
als beesten wroetend in den grond.... en toch: menschen. Er is een breede, epische
grondtrek in het werk van Coolen, die slechts nu en dan nog onderbroken wordt door
een onstuimige, uit het verband springende lyriek, maar die, vergeleken met vorig
werk, zeer aan kracht en intensiteit gewonnen heeft. Soms laat hij zich bovendien
nog wel eens verleiden tot een al te breede, al te provinciaalsch-genoegelijke
gemoedelijkheid, waardoor de gang van zijn verhaal vertroebelt en ver-
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watert. Doch ook dit euvel weet hij hoe langer hoe meer de baas te worden en uit
zijn boeken te verbannen.
Eén ding heeft Antoon Coolen nog niet zoo grondig afgeleerd als wij het, gegeven
zijn verdere vorderingen, mochten hebben verwacht: een zekere coquetterie met het
Brabantsch taaleigen, dat tot uiting komt in noodeloos herhaalde dialectwoorden.
Coolen heeft deze ‘sappige’ - zie de auteur van Pallieter! - hulpmiddelen niet noodig
om ‘echt’ te zijn.
Indien Coolen erin slaagt ook deze gemaniereerdheid te overwinnen, zal hij
ongetwijfeld spoedig blijken te behooren tot een van onze beste ‘rustieke’ auteurs.
Wij wenschen hem echter toe, dat hij zich niet zijn leven lang blind zal staren op dit
rustieke element in onze letterkunde, want ook daarbuiten liggen vele velden braak
voor een ernstigen, toegewijden geest als de zijne.
ROEL HOUWINK.

Dr. H. Gerversman, Mozes, De Geboorte van Jahve, Rotterdam, W.L. &
J. Brusse's U.M., 1926.
Dit spel in drie bedrijven van Dr. Gerversman munt uit in soberheid van dictie en
handeling. Als openluchtspel zou het stellig, wanneer de regie in zeer bekwame
handen werd gesteld, uitstekend voldoen. Durft geen onzer zomertheaters het aan?
Ofschoon dit spel geen dramatische spanningen heeft, is het toch geenszins een spel
van aangekleede en min of meer handig vermomde ideëen geworden. Dit strekt den
schrijver des te meer tot eer, waar hij, naar uit zijn voorwoord blijkt, den opzet had
een ‘ideëen’-spel (‘levens-drama’ noemt de auteur het zelf) te schrijven en men
behoeft slechts enkele producten van dit genre te kennen om te weten, hoe licht zij
verworden tot onspeelbare gedachten-schema's in dialoog-vorm. Dr. Gerversman
heeft ons echter verrast met een, naar het mij voorkont zeer wel speelbaar ideeën-spel,
dat ons met verlangen doet uitzien naar meerdere voortbrengselen van zijn bijzonderen
geest.
De firma Brusse gaf het boekje.... eenvoudig, doch met de haar eigen distinctie
uit.
ROEL HOUWINK.

F. Tingen, Stemmingen en Strevingen, Amsterdam, Em. Querido's
Uitgevers-Mij., 1927.
Reeds de titel verraadt het geforceerd-poëtische van dezen bundel. Men moet streng
zijn: dergelijke verzen voeren ons zonder pardon naar den afgrond der rederijkerij.
Velen zijn er als Tingen; zij rijmen, maar dichten niet, zij redeneeren, maar denken
niet Wat nut een poëtisch beeld, een gelukkige regel? Wie de middelmatigheid
cultiveert, oogst distels voor zich en voor anderen.
ROEL HOUWINK.
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Tentoonstelling ‘het dier in de kunst’ in de koningszaal van het kon. zool.
gen. ‘Natura Artis magistra’ gehouden van 22 september tot 17 cotober.
In de deftige, oude Koningszaal van Artis hebben verschillende dierschilders wat
van hun werken bijeengebracht. Tezamen bewijzen ze den motievenrijkdom, dien
Artis den beeldenden kunstenaar biedt. Ze brengen ons tegenover het dierenrijk, dat,
hoe woest en grillig het ook zij, ten laatste wijd en stemmig wordt als al wat
onmiddellijk tot de natuur behoort.
Het is jammer, dat - dit buiten de schuld der medewerkers - er sommige van onze
knappe dier- en Artisschilders, als B.W. Wierink en Mevrouw C. Chevallier ontbreken,
en dat er enkele exposanten zijn, wier werk op geen tentoonstelling tehuishoort.
Van der Poll heeft in een doek, getiteld ‘Eindelijk Land’ één van zijn beste
scheppingen verwezenlijkt. Het is een ijsbeer, die een ijsschots beklimt. Het dier en
zijn achtergrond zijn even noodzakelijk en beide even belangrijk. Het van water
druipende dier is zoo heel alleen, dat we in hem de somberheid en ongereptheid van
het Noordpoollandschap aanvoelen. Het kleurenspel der zeeën-achtergrond verraadt
geen opzet, en is tezamen geboren met deze grootsche visie.
Twee tijgers in een mat-nachtelijk tropenlandschap zijn ook door de
ongedwongenheid van hun schooierende houding - men ziet ze ruggelings - en door
hun natuurlijk opgenomen worden in de wijdheid van het landschap suggestief voor
een grootsche natuurgedaante.
In een crayon van een sluipenden tijger bewijst van der Poll zijn onopgesmukt
kennen en artistiek kunnen.
Sam van Beek bracht buiten zijn eigen genre - vogels en visschen - een baviaan
met stil-lijdend pathos. Zoo konden we zien, dat deze colorist en elegante stylist ook
de kracht heeft gemoedstoestanden door te geven. Het groote doek met de marabouts
gaat tot de ziel van het dier, en van de ziel van het dier is zijn uiterlijk het juiste beeld.
Van Beek kan naast de uitbundigheid der kleur, ook door ouderdom verinnigde tinten
geven. Zooals oude wijn en oude tabak hartig zijn. Teer, waskleurig zijn de koppen
van die marabouts; alle drie, die ouden, zijn tegenwoordig en tegelijk afwezig, wat
het geheim van deze vogels is; daardoor lijken ze ons wijsgeeren of droomers.
Datzelfde, van zichzelf afwezige, het staren op dat wat ons ongekend is, heeft van
Beek ook in zijn neushoornvogels gebracht. Het zijn aard-geheimen geworden, als
vogels uit mythologieën, als de phoenix en die uit de legenden rondom den wijzen
koning Salomo. Menschen, die het geheim der natuur minder benauwt dan het schoone
hen aantrekt, zullen van Beek's aquarel met de ranke witte reigers, statuetten van wit
gevederte, bewonderen. Ook daar dat diepe groen, waarin koud en warm zich paren,
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het groen dat beschutten en ombrengen kan. Van van Beek's kleine doekjes waren
het de blauwe langstaart-glansspreeuwen, in hun hellen sier zoo deftig tusschen hun
takken, die van Beek's kunst het gelukkigst vertegenwoordigen.
Jaap Kaas, de beeldhouwer, was beter als teekenaar vertegenwordigd met de breede
krijtteekeningen van orang-oetans en van een op uitkijk staanden panter. Men
waardeert Kaas' absoluut zekeren kijk op vorm en stand en zijn kundigheid dit weer
te geven zonder een duimbreed af te wijken van het waargenomene ten gunste van
het effect. Toch wil het mij voorkomen, dat de kunstenaar het recht heeft iets van
zijn waarneming ten slotte ook subjectief op te geven om de idee meer recht te doen.
Heel knap is Kaas' kleinere teekening van den zeldzamen Amerikaanschen aap, den
oeakari, dien hij in zijn klimmend-vliegenden, verticalen draf treffend heeft
vastgehouden. Kaas is nog niet geheel tehuis in zijn eigen gave, die zeker meer
beeldingsdurf wettigt dan zijn schuchterheid hem dit tot nu toe toestond.
Van het zacht-tintige werk van Mevrouw van Beek-Stroeve was het de
melancholische gibbon, de aap met het moede, oude mannengezicht, als een
wijzerplaat in de klok van het opgevouwen-soepel lichaam, die boeide. Ook een
doodskopaapje en koppen van Nubische ezels vielen op door een droef-vlijende
zachtheid.
Van N. Kluijver, die met kattendoekjes uitkwam, was een werkje ‘rat’ het meest
typische. Het stil lugubere van het donkere hoeken dier kwam in die aangehouden
kleurdonkerte uit.
Als proeve van dierstudie waren ook de drie pastels van Mejuffrouw T. van Doornik
belangwekkend door teerheid en nauwgezetheid van teekening.
Van de dierbeeldhouwers hadden slechts S. Klinkenberg en J. Trapman voldoende
ingezonden; Jaap Kaas' bronzen fretje, tengertjes ‘fijntjes, snuffelend, deed betreuren,
dat hij ons niet meer van zijn werk gebracht heeft. L. Zijl had z'n met losse hand
definitief gekneede veulentje, kuikentjes en olifantje gebracht, die bekoren door hun
ongedwongenheid.
Klinkenberg heeft elegante kleine beeldjes van staartmees, winterkoninkje, wild
zwijn ingezonden. Zij willen weleens overtuigender zijn dan zijn grootere beelden,
als de Maleische beer of goudkat, die wat te zwaar en te grof-schematisch van vorm
zijn. De kraanvogel in eikenhout met den gestrekt en hals had een pathos, die de
aalscholver (in mahonie), hoe materialistisch-juist ook, miste. De apen
‘Diana-makako’ en ‘mandril’ behooren tot het beste, wat Klinkenberg bracht, wiens
subjectief stempel m.i. niet zoo diep ingegrift is als er objectieve vaardigheid en
ervaring uit zijn werk spreken.
Met Trapman is dit anders. Bij een groote kennis als technisch beeld
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houwer, is er hier en daar weleens een tekort merkbaar aan zoölogisch
onderscheidingsvermogen. Vooral een zeeleeuw in sijeniet die te grof, te
zeehondachtig voor de slankkoppige, zich rekkende zeeleeuwengedaante was, kwam
dit uit.
Trapman heeft een heel persoonlijken zin voor vormschoonheid, voor loop en
vertakking van lijn. In zijn mooi-opgelosten kemphaan, waarvan de pauwestaart, de
vorkpoot één is met het voetstukblok, bewijst hij dit. En ook in het coquette, gladde
rugtoilet van zijn sperwer en zijn valk (plateel).
Deze verscheidenheid van diervoorstellingen werd opgenomen in de eenheid van
het onderwerp. Zoo kenmerkte de tentoonstelling zich door harmonie, die veelzijdig
was, wat van vele andere niet gezegd kan worden.
SIEGFRIED VAN PRAAG.

R. Bonnet in de kunstzaal Kleykamp te 's gravenhage.
De drie groote zalen konden nauwelijks deze tentoonstelling bevatten; zelfs bleek
er te kort aan ruimte, want buiten de werken aan de wanden, waren er nog portefeuilles
met teekeningen, die ter inzage op tafel lagen. En waar er dan aan het groote
meerendeel van die teekeningen heel wat werk vast zat, moest de bezoeker wel onder
den indruk komen van een zeldzamen ijver en arbeidskracht. Men zou haast zeggen
- al klinkt het wat oneerbiedig - dat de machine geen oogenblik heeft stilgestaan al
den tijd, dat deze schilder in N. Afrika, Caïro, Italië enz. verbleef. Dat beeld is hier
echter niet zoo misplaatst, want over 't algemeen kan dit werk doen denken aan een
productie-apparaat, dat, eenmaal in beweging gebracht, nooit in iets hapert. Het blijft
steeds op hetzelfde peil van gelijkmatige degelijkheid in uitvoering en met de
kwalificatie van knapheid - die hier op ieders lippen zal komen - kan men tot zekere
hoogte instemmen.
Er was vroeger een schilder, die in Italië stadsgezichten maakte, minder ‘knap’
wel maar ook heel degelijk, of volledig natuurgetrouw; met trots getuigde hij zelf
daarvan, dat naar zijn schilderijen een of andere plaatselijke gesteldheid weer te
reconstrueeren zou zijn - wat echter niet mogelijk zou wezen door bemiddeling van
de Amsterdamsche stadsgezichten, die Breitner op het doek bracht!
Een overeenkomstige topografische waarde hebben ook deze afbeeldingen van
zuidelijke - veelal bronskleurige - mannen en vrouwen, welke den hoofdinhoud van
Bonnet's tentoonstelling uitmaken.
In verscheidene exemplaren kunnen de belangstellenden in volkren- of rassenkunde
zich hier een voorstelling maken van het eigenaardig ‘type’,
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waarbij het aan duidelijkheid en volledigheid der weergave niet veel te wenschen
overlaat.
Want tot dat typeeren - waartoe onder die voor ons vreemde menschensoort zooveel
dankbare objecten te vinden zijn - beschikt Bonnet over een zeldzame mate van
(schoolsch-geoefende) teekenbekwaamheid. Er valt echter nog wat anders tot
uitdrukking te brengen, wat niet onmiddellijk ieder oog kan waarnemen - dat, wat
er is in de visionaire stadsverbeeldingen van Breitner, maar niet in de nauwgezette,
typografische afbeeldingen van dien anderen schilder wiens naam ik vergeten ben.
Met al de gedecideerdheid van een bedreven teekenhand mist dit werk toch de
wilskracht van een oprechte overtuigdheid en, ondanks de uitvoerige afwerking, is
het toch nog opppervlakkig, zoowel plastisch als in de soms kennelijk bedoelde
psychologische uitdrukking. Het schilderof teekenachtige uiterlijk, in een vorm als
we hier niet tegenkomen, was den schilder het belangwekkende in deze menschen
en plaatselijke toestanden.
Dat er weinig eigenheid, of scherpte van observatie achter deze vaardigheid van
teekenen is, kan blijken uit motieven, die nog minder naar zijn hand staan, van dieren
bijv. maar ook uit sommige naaktfiguren, die de gladde voltooidheid hebben van een
geduldig doorgevoerde academiestudie. Andere zien er fleuriger uit - dank zij de
bedrevenheid in de technische toepassing van het materiaal, die een gelukkiger effect
oplevert.
W. ST.

Muurschilderingen van P. Cornelis de moor in de Larensche st. Janskerk.
P. Cornelis de Moor heeft de nieuwe St. Janskerk te Laren N.H. met een 14-tal staties
versierd. Deelde men het feit in dezen gemengde-berichtenstijl mede, dan zou men
den schilder ongetwijfeld onrecht doen; zijn streven toch is juist geweest den
binnenbouw van deze kerk te voltooien met het aanbrengen van fresco's en zulk een
voltooing kan men geen versiering noemen, waar zij moet fungeeren als onmisbaar
onderdeel van het geheele organisme en als een noodwendigheid die niet, desnoods,
gemist kan worden, zooals een verfraaiing of versiering zonder meer dat wèl kan.
Naar het uiterlijk is De Moor in dit streven zeker tot op groote hoogte geslaagd,
wat voor een belangrijk deel mede het gevolg is van het feit, dat hij hier de oude
fresco-techniek toepaste, waarbij de schildering direct op den muur wordt aangebracht.
De sober-gehouden kleuren, - het overheerschende rood-bruin en groen, met het
enkele blauwe motief (van Maria's mantel) zijn één geworden met de kalk - en zoo
met den muur en de reeks voorstellingen in den top der spitsboogvormig toeloopende
nissen, onder de ramen - doen in hun geheel inderdaad als een noodzakelijke vulling
aan en bieden tevens
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S. VAN BEEK.
AFRIKAANSCHE NEUSHOORNVOGEL

(1926).

J. TRAPMAN.
KEMPHAAN.
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HERBERT V.D. POLL.
‘EINDELIJK LAND.’
(FOTO SAL. ASSCHER).

P.C. DE MOOR.
13DE STATIE VAN DE MUURSCHILDERING IN DE KERK TE LAREN.
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een gelukkige, volkomen in het geheel opgenomen, kleurverrijking.
Ook afzonderlijk beschouwd doét deze vulling het, - behalve dan dat de
vormgeving, of liever het volmaakt gebrek aan vormgeving, van de letters der
onderschriften zeer hindert.
Toch kunnen deze muurschilderingen m.i. niet bevredigen. Men heeft, hoe men
ook geestelijk georiënteerd is, en naar welke zijde men hier ook van ‘schuld’ (zoo
men dat woord wenscht te handhaven) zou willen spreken, het feit te aanvaarden en
te erkennen, dat ‘de Kerk’ (als begrip en niet als een bepaald lichaam genomen) en
‘de Kunst’ in deze tijden zich nooit volledig dekken, zooals dat in andere perioden
wél mogelijk was. Ik laat geheel daar hoe men dit wenscht te verklaren of welke
consequenties men er eventueel uit wenscht te trekken. Ik constateer slechts een feit.
Waar een samengaan beproefd wordt (in dieperen zin) is er altijd, in welken graad
ook, een forceering aan beide zijden. ‘De Kerk’ moet, van haar zijde, een zekere
concessie doen; ‘de Kunst’ van haar zijde ook en men kan niet ontkomen aan den
indruk, - die de intuïtieve helaas óók zoo dikwijls krijgt van menig, naar het uiterlijk,
nog zoo goed huwelijk, - van een zekere breuk, een zeker ‘niet-geheel-van harte’ in
den ondergrond der, naar buiten toe ‘geslaagde twee-eenheid....’ Ook zelfs wanneer
kunstenaars als Toorop en Joep Nicolas zich van kerkelijke opdrachten kweten, wordt
men dit toch nog (of misschien zelfs wel juist) gewaar. In de ontroering die hun werk
wekt is een factor die zich niet keert tot, maar afwendt van het.... huwelijk! Maar dít
blijft hun glorie: dat althans een belangrijk deel dier ontroering samenvalt met de
ontroering der ‘Kerk’. Zij kénnen het probleem: hoé heeft het mysterie der kerk, der
‘religie’, samen te vallen met het mysterie der kunst en zij worstelen er mede.
Het is zeker, dat velen van de besten onder het jongere schildersgeslacht gehanteerd
worden door dit probleem en door het ideaal van ‘de muurschildering in het
Kerkgebouw.’ Ja, als men dit laatste naar zijn diepsten en ruimsten zin neemt, zou
men het een kernprobleem kunnen noemen van de (schilder)kunst van dezen tijd....
Het blijkt uit het werk van De Moor in deze kerk, dat hij weinig, zooal iets, bevroedt
van dit pijnigende en diep-wortelende, actueele probleem. Hij heeft zich, geestelijk
gesproken, vrijwel bepaald tot het leveren van ‘kerkelijke benoodigdheden,’ iets wat
van de zijde der Kerk overigens ook niet, in een geval als het zijne, bedoeld kan zijn.
De door hem bereikte eenheid is dan ook minder een ontroerende, beeldende, dan
wel een wat matte, illustratieve volledigheid. Veel beelding, expressiviteit of sterke
compositie valt er in deze staties niet te ontdekken. De nrs 13 en 4, (‘Jezus wordt
van het Kruis genomen’ en ‘Jezus ontmoet zijn H. Moeder’) maken, voor wat dit
laatste betreft, m.i. een uitzondering.
Het komt me voor, - dit als eind-indruk - dat De Moor hier voor een
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opdracht werd gesteld, die boven zijn artistieke, zoowel als boven zijn geloofs-kracht
uitgaat. Men moet hem intusschen dankbaar blijven voor de kunde en ijver waarmede
hij de fresco-techniek nieuw leven inblies en hier toepaste.
A.E. v. D.T.

Primitieve kunst van wonderlijke schoonheid.
Bij de firma Metz en Co., de vertegenwoordigers van Liberty in Londen, was onlangs
een collectie Marokkaansche weefsels te zien, die ons opnieuw overtuigen dat
kunstgevoel een eigenschap is die niets met uiterlijke beschaving te maken heeft.
Deze tapijten en borduursels, zij toonen zoo onomwonden, dat een gevoel voor kleur,
voor ornamentiek, voor compositie, de meest eenvoudigen van geest eigen kan zijn,
en dat wij zeer zeker verkeerd doen door primitieve oostersche naturen in de richting
onzer Europeesche kunst-cultuur te willen leiden. Zelfs zal het voor het zuivere
gehalte van hun kunstwerken(?) op den duur verderfelijk blijken indien wij er een
afzet-markt voor zoeken, en het tot export-materiaal maken.
Ik plaatste opzettelijk een? achter het woord kunstwerken, omdat ik overtuigd ben
dat deze M a r o k k a a n s c h e weefsters evenmin als onze Javaansche batiksters er
in de verste verte aan denken dat hun werk iets met k u n s t , met een groote K, heeft
uit te staan. Zij weven een patroon, zij batikken een ornament, zij snijden een
versiering in hout, of drijven een figuratie in metaal, alleen omdat zij de zucht in
zich hebben, om de dingen die zij voor eigen gebruik maken een pleizierig aanzien
te geven. Zij vinden het aardig, door een ornament, dat daarbij dikwijls voor hen een
bepaalde beteekenis heeft, en door een andere kleur, het eentonige van een simpel
weefwerk wat op te vroolijken. Wij moeten in die versiering dan ook hetzelfde zien
als in de wijze, waarop zij zich met een bloem in het haar, met een ketting om den
hals, met een band om arm of enkel tooien, ja met een ring door de ooren.
Die kleeden en tapijten hebben voor hen dan ook voornamelijk een praktisch doel;
en de vrouwen der in tenten levende Berbers, in het midden en boven atlas-gebergte,
zij weven ze als beschutting tegen de koude, als afsluiting der tenten, als
grondbedekking, en als omslagdoeken.
De bestemming, om den wind te keeren, deed hen ook kleeden weven zonder pool,
met lange draden, dikwijls van ongekleurde wol met een enkelen rand of een klein
middenpatroon.
Daar deze weefsels nooit voor export bestemd zijn geweest, was het aantal
werkuren, dat er aan besteed werd, van geen gewicht, en maakten de vrouwen met
onuitputtelijk geduld hunne groote tapijten, waarvan maat, kleur en patroon een
zekere traditie geworden waren. Daarenboven
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werden zij geleid, wat de kleur betreft, door de inheemsche planten die de verfstoffen
moesten leveren, waaraan het ook toe te schrijven is dat iedere streek een bepaald
kleurentype vertoont. Met eenige studie van het vergelijkend materiaal zullen wij
dan ook door de kleur kunnen vaststellen van welke stammen kleeden afkomstig
zijn. Evenals wij bij onze Indische batiks de streek van herkomst uit kleur en ornament
kunnen bepalen en de Palembangsche sarongs een geheel ander type vertoonen als
de Athjehsche bijv., zoo zijn ook de weefsels uit Beni Ouorian gansch anders als die
uit Zaian, of Bous Baa, of Chi Chaoua.
De plantaardige verf, die zich ook tot enkele kleuren bepaalt, geeft aan die lappen
bijna altijd een mooi harmonieus, voornaam cachet, en het is opvallend hoe goed
deze doeken zich bij een ‘modern interieur’ aansluiten. Er zijn bij de firma Metz en
Co. kleeden van een prachtig bruin-rood, of van een roomkleurig wit met een klein
patroontje verlevendigd; wij zagen er bournous van diep zwart met rood versierd,
en juist dáár ter plaatse, waar de constructie - in dit geval de sluiting en aanhechting
- een ornament, dat meestal geometrisch is, wenschelijk maakten.
De traditie en de eeuwenoude cultuur hebben deze, van nature kunstzinnig
aangelegde stammen nog vrij weten te houden van westersche ‘sierkunst’ met den
aankleve daarvan; en waar zij alleen deze lappen en tapijten in tijden van mis-oogst
ruilden tegen noodzakelijke levensbehoeften, daar is het te wenschen dat men er niet
te veel een export-artikel van tracht te maken.
N u zijn zij nog prachtig van kleur, van ornament en makelij, maar dan....? Wij
huiveren er wel een beetje voor.
Ook de borduursels uit Fez, Rabat, Meknès en Salé, die elk nog hun eigen type
vertoonen en ook voor zelfgebruik, voor ceremonieele doeleinden gemaakt worden,
zij zouden, indien aangepast aan Europeesche kleeding of huisinrichting, hun eigen
karakter totaal verliezen. Wij denken hierbij aan de bestellingen in Indië, om
pianoloopers etc. te ‘batikken’, of haardschermen in leder uit te slaan met
wajangpoppen erop. Juist het eigendommelijke in deze, laat ons zeggen, ‘ongerepte
volkskunst’ moeten wij respecteeren. Zij toont ons dat het gevoel voor het schoone
deze nomaden-stammen zoo in het bloed zit, dat zij intuïtief de juiste plaatsing hunner
motieven, de combinatie hunner kleuren weten te vinden, waardoor zij een
gebruiksvoorwerp tot ‘a thing of beauty’ weten op te voeren.
In dit opzicht zijn zij verder dan menig kunstnijvere, en deze doeken kunnen dan
ook naast een bekoring voor het oog, naast de toepassing die men als wand- of
vloerbedekking ervan kan maken, menigeen tot leering strekken, tot leering, niet ter
navolging; want dan krijgen wij het zelfde als de faux-Congo-kunst; maar men kan
er aan zien, hoe met sim-
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pele middelen, met weinige kleuren - mits juist toegepast, wonderen van schoonheid
verkregen zijn.
R.W.P. Jr.

Tentoonstelling van Zweedsche kunst; schilderijen van prins Eugen.
Op de als ‘Zweedsche kunst’ aangekondigde tentoonstelling exposeert slechts één
schilder en één beeldhouwer, waarmede, volgens de voorrede der catalogus, het
typeerende dier kunst zoo volledig mogelijk is aangeduid. Wij kunnen deze opvatting
al dan niet deelen, zij biedt ons echter het voordeel, dat wij thans een vrij uitgebreid
overzicht kregen van het werk van Prins Eugen, dat hier naar ik meen nog nimmer
geëxposeerd werd.
Vele vorstelijke personen beoefenen, tusschen hun officieele en ambtelijke plichten
in, de een of andere tak van kunst, maar beschouwen dit als een aangename
verpoozing. Voor Prins Eugen, den broeder des konings, daarentegen is de beoefening
der schilderkunst geen zaak van tijdpasseering, maar van sterke neiging en ernstige
studie.
Reeds als jongen van een jaar of 13 teekende hij graag, onder leiding van den
noorschen schilder Hans Gude. Later zette hij zijn studie voort bij Salomon en Van
Gegerfelt, om in 1887-'89 naar Parijs te trekken en de lessen van Bonnat en Gerven
te volgen.
In het begin der negentiger jaren komt er een eigen stijl in zijn werk, een lyrisch
poëtische stemming spreekt uit zijn landschappen. Hij ziet de natuur groot en
harmonisch en vindt zijn onderwerpen meest buiten op het land, als de avond daalt,
of het laatste licht in midzomer het landschap bestraalt.
Een droomerige sfeer hangt dan over de velden en over het water.
Een korten tijd is de invloed der fransche luministen merkbaar in zijn kunst, wij
zouden hier Claude Monet kunnen noemen; maar daarnaast blijft Prins Eugen toch
zijn eigen stijl behouden, die mede neigt naar de decoratieve kunst, vandaar dan ook
dat hij zich reeds vroeg aangetrokken voelde tot de muurschilderkunst, en op dit
terrein meer dan eens werkzaam geweest is.
Een drietal groote cartons van ‘De Stad aan het Water,’ voor fresco's in het stadhuis
te Stockholm, die in de eerezaal hangen, geven van dezen kant van Prins Eugen's
talent blijk.
Naast den beeldhouwer Carl Milles, die met zijn werk de groote zaal vult, draagt
deze kunst van den vorstelijken schilder wel, behalve het merk der persoonlijkheid,
een zeer opmerkelijk Zweedsch karakter.
R.W.P. Jr.
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Géricault
door J.F. van Deene.
EEN der merkwaardigste figuren in de wereld der Fransche kunstenaars is de in 1824
op 32-jarigen leeftijd gestorven Géricault. Niet alleen door zijn kunst, maar ook door
zijn leven. Hij vertoont het beeld van een man met geweldige aspiraties, voor wien
deze wereld te klein was, een man met een universeele belangstelling, een vurig,
nobel hart, een matelooze hartstochtelijkheid en daarbij een zin voor
wetenschappelijke nauwkeurigheid, - die door de uitzonderlijke eigenschappen van
zijn, buiten alle gewoon-menschelijke verhoudingen, groot karakter, eigenlijk zoo
eenzaam was als een mensch maar zijn kan, en wiens leven, als zijn werken,
noodzakelijkerwijs ongeordend, in het burgerlijke na-Napoleontische tijdvak in een
staat van verwarring moest eindigen. Hij was een dier wonderlijke naturen zooals
zijn woelige tijd er meerdere opleverde: Byron (1788-1824), Shelley (1792-1822).
Bedenkt men, dat Géricault van 1791 tot 1824 leefde, dan wordt men onwillekeurig
tot de gedachte gedreven, dat eenzelfde fataliteit de levens dezer groote geesten
beheerschte.
Géricault is langen tijd als een romanticus ‘avant la lettre’ beschouwd. Trouwens
in een hem gewijd necrologisch bericht is het woord ‘romantiek’ voor het eerst met
betrekking tot de plastische kunsten gebruikt. Zeker werkte alles, de vreemde bekoring
die van zijn persoon was uitgegaan, zijn bewogen levensloop, zijn vroegtijdige dood,
de onstuimigheid en stoutmoedigheid van zijn kunst, er toe samen hem tot den afgod
van de schildersgeneratie van 1830 te maken. Zijn ‘energiek en geteisterd’, ‘lichtelijk
ironisch’ masker prijkte in de ateliers, zoolang er nog romantisch gestemde schilders
ademhaalden. Overigens is zijn machtige invloed op Delacroix en de anderen der
romantische school onmiskenbaar. En toch is niets minder juist dan den zoo
veelzijdigen, zoo gecompliceerden kunstenaar die Géricault was, eenvoudigweg als
romanticus te classificeeren. Reeds zijn leermeester Guérin getuigde, dat er drie of
vier schilders in hem staken. Een daarvan was dan stellig een classicus. Er bestond
geen eerbiediger leerling, niemand aanvaardde dankbaarder de raadgevingen van de
traditie dan hij. Van de groote decorateurs, die hij bovenal vereerde, had hij van
Rubens en Veronese het gevoel voor ruimte en beweging, van Michel Angelo de
epische kracht. Daarbij bezat hij de voor de klassieke kunstenaars karakteristieke
gave een bijzonder geval tot een symbool te verheffen. Maar naast den zin voor het
groote en het essentiëele, leefde in Géricault een onverbiddelijke waarheidsliefde.
Niet alleen had hij de, voor de 19e eeuw typische, zucht om wetenschappelijk juist
te zijn, doch hij onder-
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vroeg de werkelijkheid met den blik van een onderzoeker. Hierdoor staat zijn kunst
ten slotte dichter bij het realisme dan bij die van het tusschenliggende tijdvak der
lyrische romantiek. Géricault is naar den geest de onmiddellijke voorganger van een
Barye, een Daumier, en kondigt ook de eigenlijke realisten, een Courbet, een Manet,
een Degas, reeds aan. Intusschen had zijn optreden nog in ander opzicht beteekenis.
Hij maakte zijn landgenooten met de schilderkunstige waarden van de Engelsche
kunst, voortgekomen uit die van Van Dyck en de 17e eeuwsche Hollanders, bekend.
In navolging van de Engelschen, legde hij zich op het uitdrukken van ‘de atmosfeer’
toe; onder hun invloed verkreeg hij een fijner gevoel voor kleur en lichtwerking, en
een, den Franschen tot dan geheel vreemden, zin voor intimiteit. De boodschap door
Géricault, en, nagenoeg gelijktijdig, door Bonington, van de overzijde van het Kanaal
naar Frankrijk gebracht, leidde tot een omkeer in de Fransche kunstwaardeering. Het
genre-schilderij en het landschap, voordien als van lagere orde beschouwd, kwamen
in eere. Zoo heeft Géricault er veel toe bijgedragen, dat de Fransche landschapskunst
zich ontwikkelen kon, en tevens de richting aangegeven waarin de Fransche kunst
van die der Barbizon-school tot en met de impressionistische zich zou bewegen. De
gevolgen van het optreden van dezen on vergelijkelijken vernieuwer zijn dus
ontzaggelijk geweest, ja, inderdaad zijn zij niet te schatten. Hij, die niets minder was
dan een opstandeling, heeft de kunst grondiger gerevolutioneerd, dan de meest
rebelsche geest zou hebben vermogen. Na honderd jaren nog, juist thans opnieuw,
nu, nadat het impressionisme tot vorm vervaging en -veronachtzaming geleid had,
de kunstenaars zich weer rekenschap zijn gaan geven van de eischen, die men met
betrekking tot de teekening en bouw aan een schilderij mag stellen, heeft Géricault
de beteekenis van een groot voorganger. Men zou hem de laatste klassieke, de eerste
‘moderne’ schilder kunnen noemen. Dit laatste was hij door zijn onderwerpen, die
alle in verband stonden met zijn eigen tijd, ‘actueel’ waren, maar ook door de, voor
het eerst bij hem zich baan brekende, opvatting, dat een kunstwerk, eerder nog dan
een volmaakt werkstuk, een uiting van persoonlijk temperament moet zijn. In hem
brandde, zooals hij het uitdrukte, ‘het vuur van een vulkaan, dat zich volstrekt een
uitweg moet zoeken, omdat het een besliste noodzaak van zijn wezen is, te vlammen,
te verlichten, de wereld te verbazen.’
‘Zoo ik slechts vijf schilderijen gemaakt had! Maar ik heb niets gemaakt, in het
geheel niets!’ was op zijn sterfbed Géricault's smartelijke uitroep. En inderdaad op
het oogenblik waarop hij zich meester van zijn vermogens kon gevoelen, waarop hij
had kunnen beginnen te realiseeren dat wat hij vermoedde zijn eigenlijk levenswerk
te zijn, moest hij van het leven scheiden. De vraag dringt zich op, of hij zich niettemin
niet verkeerd
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beoordeelde. Rusteloos te zoeken, en zich nooit met het gevondene tevreden te stellen
was de meest kenmerkende eigenschap van zijn kunstenaarsnatuur. Hij had als het
ware het programma voor een eeuw schilderen opgesteld. Dat was toch zeker
ruimschoots voldoende, en had hij de taak, waartoe hij geroepen was, hiermede
misschien niet vervuld? Om zelf alles tot uitvoering te brengen, waartoe hij de
grondslagen gelegd had, zou hij de beschikking over wel tien menschenleeftijden
gehad moeten hebben. Hij is in de schilderkunst de gids, de loods geweest, die hij
zich voelde: ‘Ik ben sinds lang in de haven, en ik wil op een zekeren en waren weg
geleiden....’
Al was Géricault's ontwikkelingsgang ook onregelmatig en vormt wat hij in luttele
jaren met koortsachtigen drang schiep geen afgesloten geheel, toch behoort hij tot
de groote ‘helden’ der schilderkunst. Deze titel past hem wellicht meer dan eenig
ander schilder, daar in zijn aard veel was van den soldaat: Zin voor dienstbaarheid,
trouw aan, blinde toewijding voor zijn zaak, zoo diepe minachting voor het gevaar
als tot roekeloosheid voert. Geen die dan ook zoo treffend ‘la servitude et la grandeur
militaires’ heeft uitgebeeld. Elk van Géricault's werken onderscheidt zich door wat
hemzelven kenkmerkte: Geestkracht en durf. Deze eigenschappen, en niet het minst
zijn volstrekte belangloosheid, maken dezen verheven geest tot een der meest
geestdriftwekkende figuren uit de geschiedenis der kunst. Het beginsel van zijn zelf
vergeten leven was nochtans zeer eenvoudig: ‘Il faut un grand amour.’
Jean-Louis-André-Théodore Géricault werd 21 September 1791 te Rouaan uit een
welgestelde Normandische burgerfamilie geboren. Zijn moeder, die, toen hij ongeveer
tien jaar oud was, stierf, liet bij de elite van het Rouaan dier dagen, welke zij in haar
salon om zich had weten te vereenigen, de herinnering aan een schrandere en
bekoorlijke vrouw achter, Zijn vader, advocaat van professie, schijnt van een droger
stof geweest te zijn, en tamelijk bekrompen. Op den levensloop van den kunstenaar,
die wel eens goedmoedig den spot met hem gedreven heeft, hem intusschen wel
genegen was en steeds kinderlijke attenties voor hem over had, heeft hij weinig
invloed uitgeoefend. Hij vervulde eer de rol van een bij de verrichtingen van zijn
zoon, waarvan slechts de buitensporigheid hem kon treffen, zijn hart vasthoudend
toeschouwer. In het ouderlijk huis van den schilder bemoeide men zich niet met de
schoone kunsten. Zijn roeping openbaarde zich spontaan, zonder dat zijn omgeving
daar iets aan toe had gedaan.
Na zijn moeders dood werd Géricault naar een kostschool te Parijs gezonden.
Later bezocht hij, tot in 1808, het lycée Louis-le-Grand aldaar. Op zeer jeugdigen
leeftijd kwamen de twee groote hartstochten, die hij
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zijn leven lang gevoed heeft, die voor de kunst en voor paarden, reeds tot uiting. In
zijn vrijen tijd ondernam hij liefst zwerftochten door het Louvre-museum of wond
zich op bij de proeven van rijkunst, die men in het Cirque-Olympique ten beste gaf.
Is het Louvre-museum thans nog rijk aan kunstschatten, vóór 1815 waren er de
meesterwerken van heel Europa opgehoopt. Dat de jonge Géricault er in extase
geraakte, laat zich makkelijk begrijpen. In het Cirque-Olympique wekte vooral de
beroemde pikeur Franconi zijn dollen geestdrift op. In zijn vervoering ging hij zoo
ver hem na te willen bootsen tot in den, voor paardrijders karakteristieken krommen
stand van de beenen, die die van Franconi in bijzondere mate eigen was, waartoe hij
zich houten beenstukken aanlegde. Hij kon zich ook geheele dagen met papier en
potlood in een of anderen stal opsluiten waarvandaan, als het tijd van eten was, men
hem slechts met de grootste moeite kon krijgen. Vooral in zijn vacanties, die hij te
Rouaan of te Mortain, bij zijn grootouders van moederszijde, doorbracht, gaf hij zich
vrijelijk aan zijn liefhebberijen. Er wordt verteld, dat hij te Rouaan tegenover de
werkplaats van een hoefsmid woonde. Hij ging er 's morgens heen, en bleef er tot in
den avond. Op een keer schilderde hij een uithangbord er voor. Een Engelschman
zag het, wilde het koopen, bood er 800 francs voor. De brave smid weigerde, maar
vertelde het voorval aan zijn jeugdigen vriend. Waarop deze hem zeide: ‘Verkoop
het maar, ik zal er wel een ander voor je maken.’ Al vroeg een uitstekend ruiter,
kende hij geen grooter genot dan buiten rond te draven, bij voorkeur op hengsten,
en steeds op het vurigste paard, dat hij maar vinden kon. Eens toen hij van vacantie
van Mortain naar Parijs terugkeerde, kocht hij er zich een, om zich in volle vrijheid
aan zijn onmatigen lust in paardrijden over te leveren, doch moest, gebroken van
vermoeienis, zijn tocht te Saint-Germain-en-Laye opgeven.
Tijdens Géricault's schooljaren had zijn vader, in vereeniging met een oom van
moederszijde, Caruel de Saint-Martin, zijn reeds niet onaanzienlijk vermogen met
het pachten der belasting op tabak verdubbeld. Théodore bezat van zichzelf
tienduizend francs rente, hem door zijn moeder nagelaten. Hij verkeerde dus in de
gelukkige omstandigheid genoeg te hebben om zijn roeping te volgen en onafhankelijk
te zijn, en te weinig om last van zijn geld te ondervinden en bloot te staan aan de
gevaren die rijk zijn oplevert. Toch maakte zijn vader bezwaar hem zich in de kunst
te laten begeven, en deed hij al zijn best hem tot het kiezen van een gewoon beroep
te bewegen. Oom Caruel, voor wien Théodore zijn hart uitstortte, wist een uitweg
uit de moeilijkheden te vinden. Hij gaf den wensch te kennen den jongen bij zich in
de zaken te hebben. Maar in plaats van hem aan het cijferen te zetten, deed hij hem
bij Carle Vernet in de leer. De keuze was op dezen kunstenaar gevallen uitsluitend
omdat hij paarden schilderde.
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Géricault bleef dan ook niet heel lang, slechts tot 1810, bij hem. Intusschen kwam
hij in het atelier van den een beetje dwazen fat, den modieusen, gemaniereerden
schilder, maar geroutineerden vakman, die Vernet was, in een voor de ontwikkeling
van zijn gaven nog niet zoo ongeschikte omgeving. Er viel daar voor een beginneling
als hij nog wel wat op te steken, en de sfeer van elegantie, geestigheid, bedrijvigheid,
die er heerschte, wekte hem op tot levendige werkzaamheid in velerlei richting.
Daarbij was Vernet's even oudere zoon Horace (die als veldslagenschilder bekend
zou worden), een leuke kameraad voor hem. Naderhand had Géricault echter zeker
het recht, om, sprekende over zijn eersten leermeester, op te merken: ‘Een van mijn
paarden zou er zes van hem opeten’, gelijk hij gezegd moet hebben.
In 1810 intrede in het atelier Guérin. Deze lang niet onverdienstelijke kunstenaar
was evenwel, om waarlijk groot te zijn, een te volgzaam leerling van David. In het
bijzonder jongelui van goeden huize verkozen zijn leiding, naar men mag aannemen
hoofdzakelijk om te ontkomen aan de ongeneerde manieren, de platte taal, de
haveloosheid, die de leerlingen van de Ecole des Beaux-Arts zich tot een eer rekenden.
Ondanks het lawaai en de emmers water die men over elkaar leeg keerde, nu eenmaal
onvermijdelijk, zoo het schijnt, op plaatsen waar onderricht in schilderen gegeven
wordt, heerschte er dan ook op zijn atelier een betrekkelijk beschaafde toon. Het is
wel merkwaardig, dat zulk een vlakke persoonlijkheid als Pierre Guérin de twee
machtigste kunstenaars van de op de zijne volgende generatie, - ook Eugène Delacroix
was een leerling van hem -, heeft helpen vormen, en verder nog een heele reeks van
uitstekende talenten, zooals de gebroeders Scheffer, Sigalon, Paul Huet, om er enkele
te noemen. Het geheim van zijn paedagogische bekwaamheid zou hierin bestaan
hebben, dat hij zijn leerlingen raad gaf, ze, zelfs scherpe, kritiek niet onthield, maar
ze toch in zekeren zin hun eigen gang liet gaan. Zoo was de wijze, waarop de van
hartstocht ziedende Géricault de natuur weergaf, om hem, die zoo methodisch en
nauwgezet te werk ging, de haren te berge te doen rijzen. ‘Uw coloriet is niet juist’,
zeide hij tegen hem, ‘al die contrasten van licht en donker zouden mij doen gelooven,
dat U altijd bij maanlicht schildert; wat uw naaktstudies betreft, zij gelijken op de
werkelijkheid als een vioolkist op een viool.’ Niettemin toonde hij zich geenszins
blind voor degroote gaven van zijn leerling, en bleef hij voortdurend oprecht belang
in hem stellen. En als Géricault zich bijv. in het hoofd haalde om een figuur een
achtergrond à la Veronese te geven, en de meester hem bezig vond zijn fond met een
lange rij zuilen en kapiteelen te vullen, of een ander maal de ongedurige leerling een
studie in drie of vier keer meende te hebben voltooid en op den ongeprepareerden
achterkant van zijn doek een nieuwe was begonnen, zoodat als Guérin kwam
corrigeeren hij wel verbaasd moest
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staan den jongeman aan het andere einde van het atelier aan te treffen dan waar hij
hem had mogen verwachten, - vergenoegde hij zich met te glimlachen. Zoo moeilijk
te leiden Géricault ook was, lieten Guérin's oordeelvellingen hem intusschen niet
onverschillig. Zijn leven lang is hij zijn leermeester voor diens lessen erkentelijk
gebleven en behield hij eerbiedige gevoelens voor hem. Nooit, wanneer hij een werk
van zekere beteekenis gereed had gekregen, heeft hij nagelaten hem om zijn meening
te vragen. Dit niet uit vormelijkheid, maar omdat hij waarlijk aan zijn opmerkingen
waarde hechtte. In zijn studietijd had Géricault er behoefte aan de moeilijkheden,
die het schilderen naar het naakt oplevert, te vermenigvuldigen. En dan overwon hij
ze alle, toen reeds, met een zeldzaam gemak. Zoo verwisselde hij vaak de houdingen
der ledematen met elkaar, bijv. wanneer het model met den linkerarm omhoog stond,
gaf hij het weer met den rechter opgeheven. Bekoord als hij werd door het frissche
en blozende van Rubens' schilderijen, werkte hij toen kleuriger dan naderhand. Hij
empateerde zwaar, wat zijn kameraden hem den bijnaam van ‘le pâtissier’ deed
geven. Isabey de vader noemde hem, met een variant hierop, ‘de kok van Rubens.’
De tijd dat Géricault Guérin's lessen geregeld volgde duurde slechts kort, ongeveer
zes maanden. Daarna bleef hij diens atelier weliswaar bezoeken, maar vatte hij zijn
studie vrijer op. Van het oogenblik af, in 1808, dat hij besloten had den
kunstenaarsloopbaan te volgen, had hij in het Louvre gecopiëerd. Hij ging er mee
door tot in 1812 zijn eerste groote schilderij, zijn ‘Chasseur à cheval’, hem begon
bezig te houden. Tot de meesters naar wie hij in die enkele jaren copiëen vervaardigde,
behooren Raphael, Titiaan, Veronese, Corregio, Velasquez, Rembrandt, Rubens en
van Dijck, Caravagio en Salvator Rosa, Sébastien Bourdon, Poussin, Le Sueur,
Rigaud en Jouvenet, Prudhon. Deze werkstukken dragen intusschen niet het karakter
van nauwkeurige navolgingen, Géricault kon daartoe zijn eigen persoonlijkheid te
weinig verloochenen. Van de gunst een schilderij van zijn leermeester, ‘l'Invocation
à Esculape’, te mogen copieëeren, maakte hij gebruik om zelfs tot in dit tamme stuk
zijn energie te leggen. Er moet nog van zijn studietijd vermeld worden, dat hij op
het atelier van Guérin den evenals hij zelve gefortuneerden Dedreux-Dorcy leerde
kennen, die zijn vriend werd en het zijn leven lang zou blijven. Dan, dat hij het in
zijn hoofd kreeg naar den grand prix de Rome mede te dingen, doch werd afgewezen.
Karakteristiek voor Géricault is de wijze waarop hij in het algemeen tot het maken
van een schilderij kwam. Gingen zijn voorgangers, David in het bijzonder, uit van
een onderwerp, dat zij aan de mythologie, aan de geschiedenis of aan hun eigen tijd
ontleenden, en riepen zij daarna voor de uitbeelding er van de werkelijkheid te hulp,
bij Géricault vormde zich
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omgekeerd het plan voor een schilderij bijna steeds naar aanleiding van een door
hem waargenomen schouwspel. Zoo kwam hij op het denkbeeld van zijn ‘Chasseur
à cheval’, doordat hij op een buitenweg een voor een meubelwagen gespannen paard
zag steigeren. Voor hem was de zon, die het tafreel belichtte, de zon van Austerlitz,
de door het dier opgeworpen stof de rook van het gevecht. In zijn verbeelding zag
hij een krijgsros voor zich, bereden door een dier schitterende officieren, die in dien
tijd als half-goden werden vereerd. Thuis gekomen begaf hij zich onmiddellijk aan
den arbeid, en in zeer korten tijd, een of twee maanden hoogstens, voltooide hij, bij
gebreke aan een atelier, in een winkelkamer aan de boulevard Montmartre, het groote
doek. Iederen morgen liet hij het paard van een huurkoetsier komen, dat soms dreef
van het water of dik onder de modder zat. Het had, verzekerde Géricault later, niets
van de actie, die hij voor zijn schilderij behoefde. Maar hij keek er naar om het begrip
‘paard’ in het hoofd te houden.
Op den Salon van 1812, waar hij het werk heen zond, werd het zoo opgehangen
dat het een pendant vormde met het portret van Murat door Gros, den eenigen meester,
die er voor in aanmerking komt zijn voorganger genoemd te worden. Het schilderij
trok de aandacht, zelfs was Géricault een oogenblik populair. Men stond verbaasd
te vernemen, dat die dit doek gemaakt had pas een en twintig jaren telde. Er werd
hem een gouden medaille toegekend, de directeur van het museum, Denon, maakte
hem zijn compliment, - maar aangekocht werd het stuk niet. Dit ontmoedigde den
kunstenaar, en hij zou zich voorgenomen hebben den volgenden salon niet in te
zenden. Op het laatste oogenblik kwam hij, op aandringen van zijn vader en zijn
vrienden, op zijn besluit terug, en schilderde, binnen twee weken tijds, zijn ‘Cuirassier
blessé’, een soort pendant van den ‘Chasseur à cheval’. Beide werken (de ‘Chasseur’
werd dus opnieuw geëxposeerd) maakten deel uit van den Salon van 1814. Géricault
was zelf over zijn wel wat overhaast in elkaar gezet schilderij allerminst tevreden.
Toen het nu ook nog geen succes bleek te hebben, maakte dit hem nog neerslachtiger.
Hij kreeg en behield zijn leven lang een hekel aan de twee doeken. Na zijn dood, op
de veiling van zijn atelier, kocht de Hertog van Orleans ze. Thans zijn zij in het
Louvre-museum.
's Kunstenaars verwachtingen waren teleurgesteld, en hij maakte een crisis door,
die samenviel met een staatkundige crisis in zijn land. Bij den terugkeer der Bourbons
in Frankrijk, nam hij dienst bij de musketiers van de koninklijke garde. Dat hij zich
van nature tot het krijgsmansleven voelde aangetrokken, en zijn liefde voor paarden
zullen, naar wij mogen aannemen, hem mede hiertoe bewogen hebben. Gekleed in
de mooiste roode uniform, die een schilder zich denken kan, bleef hij enkele maanden
lang te Versailles in garnizoen. Toen kwam Napoleon van Elba weer, en eindigde
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zijn avontuur, echter niet voordat hij blijk gegeven had van trouw aan zijn gegeven
woord. Hoewel hij met de politieke opvattingen die hij onder de tweede Restauratie
beleed, eerder bij de tegenstanders der Bourbons bewees te behooren, volgde hij,
gedreven door een gevoel van walging voor de lafheid van zijn kameraden, die de
wapens neerwierpen en hun eed verbraken, den Koning tot Béthune. Eerst toen deze
in veiligheid was, ging Géricault als voerman vermomd, weer op Parijs aan. De
kunstenaar sprak later liefst zoo min mogelijk over de episode. Zijn poging om aan
het actieve leven deel te nemen was verre van een succes gebleken
Intusschen bleef zijn geest nog onder den ban van de gewichtige staatkundige
gebeurtenissen, en tot diep in 1816 werkte hij weinig of niet Daarbij kwam dat hij
gekweld werd door de liefde, die hij had opgevat voor een gehuwde vrouw. Uit zijn
betrekkingen met haar zou in 1818 eer zoon geboren worden, die werd ingeschreven
als van onbekende vader er moeder, en tot in 1883 een rampzalig bestaan voortsleepte.
Deze liefde, stormachtig, daar zich al Géricault's heftigheid van karakter en
hartstochtelijkheid van temperament deed gelden, - het verloop er van moet
aangrijpender zijn geweest dan een roman -, heeft zijn leven een fatale wending
gegeven. Voortaan was hij een bezetene, ongelukkig en door zijn gevoelens
verscheurd. Ten slotte kwam hij tot de buitensporigheden, die hem ten gronde gericht
hebben.
Door heen te gaan en door studie meende hij aan zijn verdriet te kunnen ontkomen,
of zich althans verlichting te schenken. Na met zorg orde op zijn zaken gesteld te
hebben, - hij was van plan minstens twee jaren weg te blijven -, reisde hij eind
September 1816 naar Italië. Eerst begaf hij zich naar Florence, waar hij door de
Fransche kolonie met eerbetoon ontvangen werd, en men hem alle bescherming
verleende, die hij maar wenschen kon. Doch spoedig voelde hij er zich zeer eenzaam.
Zoo bleef hij slechts ternauwernood een maand, trok toen naar Rome verder. Hier
was de indruk, dien de meesterwerken der Renaissance op hem maakten, zoo
overweldigend, dat hij aan zichzelf begon te twijfelen. Géricault leefde te Rome zeer
teruggetrokken, bij tijden koortsachtig werkend, dan weer, ontmoedigd, ten prooi
aan een diepe neerslachtigheid. Plotseling keerde hij, reeds in den herfst van 1817,
naar Parijs terug. Zijn verblijf in Italië had een ware ballingschap voor hem beteekend.
Steeds behield hij er de bitterste herinnering aan.
Behalve copiëen maakte Géricault te Rome een aantal bewonderenswaardige
teekeningen. Doch het voornaamste werk, dat hij er ondernam, was zijn ‘Course des
chevaux libres’, geïnspireerd door het schilderachtige volksfeest van de Corso dei
Barberi, een wedren, waaraan 15 à 20 halfwilde paardjes mededingen, - dat de
kunstenaar in het voorjaar van 1817 bijwoonde. Hij legde aanstonds zijn indrukken
in eenige teekeningen en
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een geschilderde schets vast. Vervolgens verwerkte hij het gegeven in verschillende
reprises, die niet langer realistische, portretmatige weergaven zijn, maar waarin, als
resultaat van een instinctieve styleering, voor de ongeordende beweging der
werkelijkheid een rythme als van antieke metopen in de plaats is gesteld. Een
bijzonder fraaie, het ‘Cheval arrêté par des Esclaves’, is het museum te Rouaan rijk.
De belangrijkste der talrijke varianten intusschen, de ‘Course des Barberi’, bevindt
zich sinds 1912 in het Louvre-museum. Het definitieve schilderij, van geweldige
afmeting en met meer dan levensgroote figuren, dat onvoltooid bleef, is verloren
gegaan.
Korten tijd na zijn terugkeer te Parijs begon Géricault het lithographeeren te
beoefenen, een kunst waarin hij weldra zou uitmunten. Zijn eerste blad, ‘Bouchers
de Rome’ getiteld, behelsde een herinnering aan zijn pas volbrachte reis. Van 1817-'19
volgde een geheele serie, waarvan wij als de schoonste noemen de ‘Boxeurs’, de
‘Deux Chevaux gris-pommelé se battant dans une écurie’, ‘le Retour de Russie’, ‘le
Caisson d'artillerie’, en ‘l'Artillerie à cheval changeant de position’, die ware
meesterwerken zijn. Merkwaardig is, dat sommige dezer prenten, die niets minder
dan improvisaties lijken, in slechts enkele uren gereed kwamen. De prachtige plaat
‘Artillerie à cheval changeant de position’ ontstond in den tijd, dat Géricault aan het
‘Vlot van de Medusa’ werkte. Tot het vallen van den avond had hij geschilderd, en
toen omstreeks vijf uur, zijn leerling, Jamar, hem verliet om te gaan eten, was er van
de litho nog geen lijn gezet. Tegen elven kwam Jamar terug, en vond den steen
voltooid. De meester was zoo ongeduldig het resultaat van zijn arbeid te zien, dat
hij den leerling er nog op uit stuurde om op dit late uur een proef te laten maken. De
eerzame drukker lag reeds te bed, doch verscheen ten slotte aan het venster. Al
lachend om die grappenmakers van kunstenaars, weigerde hij intusschen aan het
gedane verzoek te voldoen.
Ondanks de schoonheid en de actualiteit van Géricault's eerste litho's, had hij er
geen succes mede. Ware dit wel het geval geweest, stellig zouden er meer afdrukken
van zijn dan de zeer weinige die wij thans kennen. Trouwens heeft Jamar
medegedeeld, dat hij, door Géricault belast om den steen ‘Retour de Russie’ te
verkoopen, er niet meer dan 100 francs voor kon krijgen, en hij inderdaad voor dien
prijs verkocht werd. De steen alleen had 60 of 70 francs gekost. Mme Delpech, bij
wie Jamar eenige exemplaren van ‘le Caisson d'Artillerie’, die zij drukte, kwam
halen, ging zoo ver op te merken, dat ‘daar mijnheer Géricault niet noodig heeft voor
zijn brood te werken, hij veel beter deed met dit vak op te geven.’
Inmiddels had de kunstenaar groote bewondering opgevat voor de lithographieën
van Charlet, een vlot en krachtig teekenaar, die toen naam begon te maken, en hij
wachtte rusteloos de gelegenheid om hem te leeren
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kennen af. Op een dag, in 1818, vernam hij, dat Charlet, die nog zeer arm was en
van alles aanpakte, te Meudon een uithangbord schilderde voor de herberg van
zekeren Juhel, ‘kladschilder-philosoof.’ Vergezeld van een vriend zocht hij hem er
op, er werd overvloedig gedronken, en toen Géricault diep in den nacht in zijn atelier
terugkwam, verkeerde hij in zulk een geestdriftige stemming, dat hij Jamar, die op
hem gewacht had, begon te omhelzen en hem niet meer los wilde laten. Tusschen
Géncault en Charlet ontstond weldra een groote intimiteit, pas de dood zou hen van
elkaar scheiden. Toch was Charlet geen waar vriend voor Géricault, althans heeft
hij, naar men mag aannemen, geen gelukkigen invloed op zijn leven uitgeoefend.
Wat karakter betreft was hij niet met hem op een lijn te stellen. Charlet hield ervan
zich ten koste van anderen te vermaken. Zoo schepte hij er pleizier in jongelui dronken
te voeren. Ook Géricault speelde hij in den vervolge menigen leelijken streek. Eens
kwam deze thuis overdekt met modder en in een deerniswekkenden toestand. Hij
was in het water gevallen en had een groot gat in het been. Géricault schaamde zich
diep over zulke voorvallen. Dat hij zich desondanks telkens opnieuw door Charlet
tot het slachtoffer liet maken van diens ruwe, minderwaardige grappen, die een
schrijnende tegenstelling vormden met zijn eigen adel van ziel en innerlijk verdriet,
geeft een kijk op den staat van verwarring waarin zijn hartsaangelegenheden hem
gebracht hadden.
De geboorte van zijn zoon gaf hem een nieuwen, geweldigen schok. Er is gezegd,
dat hij zich, door wroeging gekweld, het hoofd kaal liet knippen. Afstand te doen
van die mooie lokken, waar hij zoo trotsch op was, moet inderdaad een zware straf
voor hem beteekend hebben. Géricault was een lange, slanke man, elegant van
voorkomen, die zich veel aan zijn uiterlijk liet gelegen liggen. Baard en hoofdhaar
waren rosblond. Hij zette zich soms papillotten, maar, bang dat men hem ijdel of
verwijfd zou vinden, wilde hij het zelfs voor zijn vrienden niet weten. Hij had sinds
zijn terugkeer uit Rome een leven van pleizier geleid. De tuin van het paviljoen met
atelier, dat hij in de rue des Martyrs bewoonde, was slechts door een lagen muur,
waar hij gewoon was overheen te springen, gescheiden van dien van zijn studiemakker
Horace Vernet, bij wien het steeds zeer vroolijk toeging. Diens atelier was de
verzamelplaats van een ongemeen luidruchtig gezelschap van kunstenaars,
letterkundigen, ontevreden militairen, liberalen van allerlei slag. De Hertog van
Orleans, de generaals Foy en Lamarque, de politieke redenaar Manuel, de volksdichter
Béranger behoorden er tot de bezoekers. Wanneer men zegt, dat er een ongedwongen
toon heerschte, houdt dit ongetwijfeld slechts een benadering in. De klanken ontlokt
aan de velerlei aanwezige muziekinstrumenten, van een piano tot een trompet en een
Turksche trom, vereenigden zich soms tot een oorverdoovend lawaai. Er werd
geschermd, gebokst. Er waren honden,
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apen, en in de armen van een beer te vallen, of een ontmoeting te hebben met den
wolf, die Vernet bij de uitbeelding van Mazeppa's tragisch avontuur tot model diende,
behoorde er niet tot de onmogelijkheden. Deze omgeving zeide Géricault thans
vaarwel. Hij huurde een groot atelier in de faubourg du Roule, en trok er zich in bijna
volstrekte afzondering terug. Hier kwam zijn ‘le Radeau de la Méduse’ tot stand.
De stof voor dit, zijn meest bekende, schilderij, bedoeld als een aanklacht tegen
de regeering der Bourbons, is ontleend aan een drama, dat, niet het minst doordat
twee der overlevenden het in een boek hadden naverteld, toen ieder bezig hield. Aan
de schuld van een onbekwaam officier was het te wijten, dat het fregat de Medusa,
waarover hij door begunstiging het bevel gekregen had, verongelukt was. Honderd
negen en veertig menschen waren, op een vlot samengepakt, aan de macht der
elementen overgeleverd geweest. Onder de, door wanhoop tot radeloosheid gekomen,
matrozen die het bemanden, was muiterij uitgebroken, en zij hadden elkaar in
letterlijken zin verscheurd. Eindelijk, op den twaalfden dag van hun zwalken over
den Oceaan, waren vijftien uitgeputte en stervende opvarenden door de brik Argus
aan boord genomen. Lappen menschenvleesch hingen aan de touwen van den mast,
door de schipbreukelingen er aan vast gemaakt om te drogen. Met de strengheid,
volharding en nauwgezetheid van een rechter van instructie maakte Géricault het
procesverbaal van deze zaak op. Hij had zich met de schrijvers van het boek in
verbinding gesteld, en liet zich over de kleinste bijzonderheden haarfijn inlichten.
Hij had ook den timmerman van de Medusa weten te vinden en hem de vervaardiging
van een klein model van het vlot opgedragen, dat in alle détails er mede
overeenstemde. Zelf boetseerde hij in was de schipbreukelingen, die dit miniatuur-vlot
moesten bevolken. De lente en den zomer van 1818 besteedde de kunstenaar met het
aldus bijeenbrengen van gegevens en met het maken van voorbereidende studies.
Zijn nieuwe atelier bevond zich vlak bij het hôpital Beaujon. Hier ging hij de zieken
en stervenden waarnemen om kennis te verzamelen van de uiterlijke teekenen van
de lichaamspijn, den angst en den doodsstrijd. Hij wist gedaan te krijgen, dat men
hem lijken en afgesneden ledematen verschafte. Hij behield ze zoo lang, dat zij in
staat van ontbinding verkeerden. Ook kreeg hij hoofden van geguillotineerden. Zijn
beste vrienden en de meest onverschrokken modellen waagden zich ternauwernood
een oogenblik in het lijkenhuis, dat zijn atelier geworden was, en waarin hij nochtans
den geheelen dag werkte. Zoozeer was hij vervuld van zijn onderwerp, dat, toen hij
bij toeval een bekende ontmoette, die op dat oogenblik aan een ernstige geelzucht
leed, hij hem in vervoering toeriep: ‘Wat ben je mooi!’ Overal zocht hij de kleur van
stervenden.
Omstreeks November was Géricault zoo ver, dat hij de compositie in
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lijn op het doek had overgebracht. De voltooiing van het groote werk vergde thans
nog slechts vier of vijf maanden. (Het schilderij is meer dan 6 meter lang).
Merkwaardig is, dat hij, op de wijze der fresco-schilders, elken dag een bepaald brok
onder handen nam en dit dan meteen geheel afmaakte. Alleen bij uitzondering kwam
hij op een partij terug. Het aldus schilderen van figuur na figuur naar het levend
model, - voor één ervan poseerde Delacroix -, verlangde van den kunstenaar een
ontzaggelijke concentratie. Het geritsel van een muis bracht hem dan ook reeds van
zijn stuk. In het algemeen werkte hij zonder onderbreking van het krieken van den
dag totdat de avond viel. Hij ging zelfs niet weg om te eten, maar liet zich zijn
maaltijden brengen.
Tegen Juli 1819 werd het schilderij naar het Théâtre-Italien, waar toen de Salons
gehouden werden, overgebracht. Voor het eerst zag Géricault het er onder een andere
belichting, en tot zijn ontzetting bemerkte hij, dat de rechterbenedenhoek van zijn
compositie een leegte vertoonde. Hij verloor het hoofd niet, installeerde zich in den
foyer van den schouwburg, en vulde in enkele dagen zijn stuk met de het zoo fraai
afsluitende figuur met witte draperie, aan.
‘La Méduse’ had op den Salon, die in Augustus geopend werd, geen succes. De
officiëele kunstwereld kwam tegen de stoutmoedigheid van het werk in verzet, zij
vereerde het met dezelfde geringschatting als Ingres' ‘Grande Odalisque’. De
onrechtvaardige, onzinnige kritiek, die er op werd uitgeoefend, bracht Géricault
buiten zichzelven. Zoo ontmoedigd was hij, dat hij opnieuw het schilderen er aan
wilde geven. Fantastische plannen kwamen in hem op, voor een leven van avonturen,
voor een reis naar het Oosten. Ten slotte nam hij, een weinig tot rede gebracht, zijn
toevlucht tot Engeland, waar hij zijn schilderij, gelijk dat daar meer gedaan werd,
van stad tot stad te kijk dacht te stellen. Begin 1820 vertrok hij, vergezeld van Charlet
en den staathuishoudkundige Brunet, naar Londen. Zekere Bulock trad als zijn
impressario op. Deze zou de risico van de onderneming dragen, en beloofde hem
een derde van de te maken winst. De entree-prijs van de exhibition bedroeg 1 shilling.
Iedere bezoeker ontving bij het binnenkomen een lithographie, het schilderij
weergevend, te danken aan de samenwerking van Géricault met Charlet. De ‘Medusa’
viel aan de overzijde van het Kanaal zeer in den smaak. Géricault had de voldoening
voor zijn deel 17.000 francs uitbetaald te krijgen, een bedrag, dat, gevoegd bij enkele
kleinere voordeden met zijn kunst behaald, hem veroorloofde gedurende zijn verblijf
in Engeland, dat bijna drie jaar duurde, te leven zonder aan zijn gewone inkomsten
te raken. De kunstenaar was dien geheelen tijd betrekkelijk rustig en gelukkig, hij
verkeerde veel temidden van paarden, schilderde, teekende nog meer. Over de
Engelsche schilderkunst toonde hij zich verrukt. ‘Men moet zich niet er voor schamen
opnieuw ter school
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te gaan; men kan in de kunsten slechts door te vergelijken tot het schoone komen.
Elke school heeft haar eigen karakter. Als men het zoover kon brengen alle
hoedanigheden te vereenigen, zou men dan niet de volmaking bereikt hebben? Dat
vergt voortdurende inspanning en groote liefde,’ schreef hij in een brief aan Horace
Vernet. Vooral de landschappen van Constable wekten zijn geestdrift op. Uit zijn
Engelschen tijd, waarover eigenlijk maar weinig bekend is, dateeren de schilderijen
‘Derby d'Epsom’, ‘Course des chevaux montés’, en ‘Ecurie de cinq chevaux’, alle
in het Louvre-museum, en enkele van zijn schoonste lithographiëen, als ‘The Piper’,
‘Pity the sorrows of a poor, old man’, ‘A paralytic woman’, ‘Entrance to the Adelphi
wharf’. Géricault was nederiger geworden. Nergens in zijn vroeger werk vinden wij
zulk een deernis, die bij hem nimmer in sentimentaliteit ontaardt, met het lot van
zijn medemensch uitgedrukt, als in sommige zijner Londensche prenten. Opmerkelijk
is ook, dat hij zich thans gaarne van genre-onderwerpen bediende.
De kunstenaar kwam ziek te Parijs terug. Bij een tochtje op de Theems had hij
heupjicht opgedaan. Hij klaagde eveneens over zijn borst. Een algemeene
vermoeidheid had zich van hem meester gemaakt, en tot elken prijs wilde hij aan
zijn gedrukten gemoedstoestand ontkomen. Mogelijk voelde hij zich bovendien,
ondanks zijn bescheidenheid, geprikkeld door het volslagen gebrek aan begrip voor
zijn artistieke hoedanigheden, dat hij nog vaak ontmoette. Het schijnt, dat hij toen
de controle over zich zelf is kwijt geraakt. Hij ging ver boven zijn middelen leven,
begon veel uit te gaan, richtte een stal in met verscheidene paarden. Voor zijn kunst
deed hij buitensporige uitgaven, betaalde Gros bijv. 2000 francs voor het recht diens
schetsen ‘Eylau’ en ‘Mont-Tabor’ te copiëeren. Vervolgens liet hij zich, tezamen
met zijn vriend Dedreux-Dorcy, met speculaties in: Aan een makelaar in effecten,
dien hij kende, vertrouwde hij tienduizend francs toe. Hij verloor ze. Hierop
interesseerde hij zich bij een fabriek van kunststeen op Montmartre. Zij werd een
mislukking. Dezen keer kostte zijn roekeloosheid hem zijn geheele vermogen.
Inmiddels had hij, onderweg van die fabriek naar huis, op zekeren dag een ernstig
ongeluk gekregen. Zijn paard had een zijsprong gemaakt, hem uit het zadel geworpen,
en hij was op een steenhoop neergekomen. Langen tijd leed hij aan de gevolgen van
zijn val, hij had een verzwering in de linkerzijde. Zijn dokter, die zich in den aard
van het kwaad vergiste, er althans het gevaarlijke niet van inzag, beval hem
lichaamsoefening aan. Géricault beging toen de eene onvoorzichtigheid na de andere.
Op een tocht naar Fontainebleau brak het rijtuigje, dat hij genomen had: Hij stond
er op zijn reis te paard te vervolgen. De vermoeienis van den rit verergerde zijn
toestand zeer. Niettemin begaf hij zich enkele dagen nadien, opnieuw te paard, naar
de wedrennen op het Champ-de-Mars. Onverwachts moest hij uitwijken, de inspanning
van het aantrekken
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van de teugels was te veel voor hem, zijn verzwering ging open, en vloeide leeg in
de dij. Thans nam Dedreux-Dorcy hem onder zijn hoede. Eenige maanden verbleef
Géricault ten huize van zijn vriend. Intusschen had hij den berooiden staat van zijn
financiën onder de oogen te zien. Hij had schulden, en kon ze niet betalen. Schijnbaar
genezen keerde hij naar de rue des Martyrs terug. Voortaan was hij al blij als hij zijn
beste schilderijen en studies tegen lage prijzen van de hand kon doen. Spoedig, in
Februari 1823, werd hij bedlegerig. Er kwamen nog enkele onderbrekingen, gedurende
welke hij werkte en zelfs uit kon gaan. Het was hem ook nog gegeven de eerste
teekenen van zijn toekomstigen roem te zien. De kunstliefhebbers begonnen belang
in hem te stellen. Toen kolonel Bro en Dedreux-Dorcy, in het verlangen zijn zorgen
te verlichten, hem hadden voorgeslagen eenige werken voor hem te verkoopen,
slaagden zij er in er binnen een paar dagen 13.000 francs voor te krijgen. De
kunstenaar was zoo verbaasd, dat hij zijn vrienden ervan beschuldigde de koopsom
met een bedrag uit eigen middelen te hebben verhoogd. Na een maandenlang
ontzettend lijden, dat hij overigens met stoïcijnsche gelijkmoedigheid droeg, stierf
hij op 18 Januari 1824.
Veel van Géricault's werk uit zijn laatste Parijsche periode draagt de sporen van
de verwarring, die er in zijn leven heerschte. Het is virtuoos van uitvoering, maar
den kunstenaar ontbrak blijkbaar de rechte bezieling. Daarentegen vereenigen enkele
schilderijen, zooals de ‘Four à Plâtre’ van het Louvre-museum, de kracht en
strengheid, die zijn opvatting, voor zijn komst naar Engeland, kenmerken, met de
soepelheid van penseelvoering, de rijk-geschakeerde schildering, die hij zich in
Londen eigen maakte, en overtreffen door adel van gevoel, door indrukwekkende
soberheid van uitdrukking al wat hij te voren schiep.
Er dient nog over Géricault als beeldhouwer gesproken te worden. Waarschijnlijk
vormden de figuurtjes, die hij voor het model van het vlot van de Medusa boetseerde,
de aanleiding dat hij zich op het gebied der ruimtelijke kunst verder begaf. Slechts
geleid door zijn ingeving, daar het hem aan alle vakkennis ontbrak, hakte hij op
zekeren dag in 1819, in een steen van zijn atelier van de rue des Martyrs, het bas-relief
‘Cheval arrêté par un homme.’ Hij begon met niets anders dan een kastenmakersbeitel
toegerust. Zijn leerling Jamar, die zag hoeveel moeite het werk hem kostte, liep de
straat op, en kocht van steenhouwers die hij dicht bij de poort aantrof, enkele
gereedschappen. Met deze grove werktuigen bracht de kunstenaar zijn opgave tot
een goed einde. Zijn meest vermaarde beeldhouwwerk is het haut-relief ‘le Satyre
et la Nymphe’. Verder maakte hij onder meer een ‘Boeuf terrassé par un tigre’, een
‘Nègre qui brutalise une femme’, en een maquette voor een standbeeld van Tsaar
Alexander.
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Sinterklaasprenten
door dr. C. Catharina van de Graft.
ER is bijna geen ouderwetsche koekbakkerszaak in ons land, of zij heeft op den
zolder nog wel een paar kisten met sinterklaasprenten staan. Al doen deze geen dienst
meer, de bakker heeft, tenzij hij een vooruitstrevend man is die liefst ‘den ouden
rommel’ opruimt, hart voor de oude planken, waarmee zijn vader en grootvader
hebben gewerkt, waarvan sommige misschien nog door hen zijn gesneden. En hoezeer
ook het machinale bakken van de speculaas nu algemeen is geworden, er zijn nog
altijd bakkerijen, waar, als de groote feestdag van onzen meest geliefden volksheilige
nadert, de heele voorraad van oude prenten naar beneden wordt gehaald om dienst
te doen. Dan drukt de bakker in en op de uitgesneden figuren het kostelijke deeg,
dat hij met een mes gelijkmaakt en afsnijdt, en de afdrukken, de z.g.n. prenten, worden
op een plaat den oven ingeschoven. Bij uitbreiding van beteekenis is de benaming
prent hier ook overgegaan op de planken waarmee men ze maakte, en die een
volkskunst bij uitnemendheid vertegenwoordigen.
Van de makers, die voor het snijden in negatieven vorm een zekere technische
vaardigheid moeten bezeten hebben, en die ons naast eenvoudig en onbeholpen werk
vaak voortreffelijke proeven van houtsnijkunst hebben nagelaten, weten wij, helaas,
zoo goed als niets af. Al hebben ook de bakkers evenals hun familieleden en kennissen
deze kunst beoefend en op de lange winteravonden hun voorraad herzien en
aangevuld, vaststaat dat zij niet de eenige en waarschijnlijk niet de voornaamste
prentsnijders geweest zijn. Daarnaast had men kooplieden in printen, die met een
mars rondtrokken en ‘uit snijden gingen’, ‘fahrende leute’ als onze liedjeszangers,
kunstenmakers en muzikanten. Eén enkele bijzonderheid die ik toevallig hoorde, is
teekenend in dezen. Een oud mannetje kwam altijd prenten snijden bij bakker Krop
te Steenwijk. Eens toen hij voor dit doel bij dezen aankwam, vond hij den bakker op
zijn stoel voor het huis zitten. Dat bracht hem op een idee. ‘Zóó kon ik jou ook wel
eens snijden’, zei hij, en hij deed het. Sedert is ‘Krop op het stoeltje’ een geliefde en
veel bestelde Sinterklaaspop te Steenwijk gebleven.
In later tijd werden de prenten een artikel dat men betrok van de firma's in
bakkersbenoodigdheden, die daarvoor hun vaste houtsnijders als leverancier hadden.
Maar geen enkele hunner namen is tot ons gekomen. Als de meeste
volkskunstenaars bleven zij onbekend. Hoogstens treffen wij op een plank wel eens
een paar initialen aan, ook wel een jaartal.
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Blijkbaar heeft de bakker geregeld zijn voorraad speculaasprenten uitgebreid en is
daarbij met zijn tijd meegegaan. Alle nieuwe verschijnselen die de aandacht trokken
vinden wij op de prenten vastgelegd. De oudste locomotief met het onderschrift
‘Snelheid’ zien wij op de keerzijde van de plank met een diligence, die den naam
‘Omnibus’ draagt. Kostelijk is de afbeelding van een onzer eerste stoombooten, die
van de jaren 1815 tot 1820 moet dagteekenen. De jonge stoompijp wordt gesteund
door een kromme buis, aan den voorsteven bevindt zich een gebeeldhouwde kop en
op het achterschip treffen wij nog het ouderwetsche roefje van de trekschuit aan!
Hoe vol trots genieten de stijve passagiers met hun begrafenisgezichten van het nieuw
modische vervoermiddel, en hoe fraai heeft de prentsnijder de golven afgebeeld!
Zooals bekend is, bracht de Engelsche stoomboot ‘Defiance’ in 1816 een bezoek aan
onze havens, en maakte Koning Willem I bij het bezoek aan Rotterdam een tochtje
op de Maas mee. Aangezien op de vlag, welke de boot voert, een W. voorkomt, is
de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de prent op deze spelevaart betrekking heeft.
Ook de luchtballon vinden wij voorgesteld, met een schuitje eronder, waarin twee
passagiers in fiere houding, voorloopers van de onverschrokken vliegeniers onzer
dagen. Een voorval uit het volksleven, een dronken man in een kruiwagen
thuisgebracht, trok evenzeer de aandacht als het standbeeld van Rembrandt, dat na
zijn onthulling in 1816 op de Amsterdamsche prenten voorkomt. Daarnaast is ook
onze grootste dichter op de koekprenten vertegenwoordigd: Vondel in lange jas en
jabot van de 18de eeuw, met een pen in de linkerhand en een rol papier in de rechter.
Andere schilders en dichters heb ik op de prenten niet aangetroffen: het volk kent
alleen de allergrootste en van deze niet meer dan den naam. Ook Coster werd als
nationaal bezit opgeëischt, toen de Haarlemsche prentsnijder tegen de viering van
diens eeuwfeest twee mannen aan een drukpers afbeeldde met opschrift ‘Spiegel der
Behoudenis, Kosters 1e Proefdruk,’ en aldus het veelomstreden vraagstuk van de
uitvinding der boekdrukkunst stoutweg oploste. Van nationale fierheid spreekt
eveneens de afbeelding van de Nederlandsche Maagd met den vrijheidshoed in de
hand, en aan haar voeten den Nederlandschen leeuw, die den pijlenbundel der zeven
geünieerde provinciën in den poot klemt. Ook had iedere stad van beteekenis een
prent met het stadswapen.
Maar naast het nieuwe bleef het oude zijn plaats behouden: de geliefde houtsneden
die teekenen van verval vertoonden, werden op nieuwe planken gecopieerd.
Merkwaardige voorstellingen uit vroeger tijd zijn aldus voor ons bewaard gebleven;
de dateering van het kostuum voert soms eeuwen terug: op een Vlucht uit Egypte
zien wij Maria in het kostuum van de 15de eeuw.
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Een merkwaardige evolutie maakten in dit opzicht onze vrijers en vrijsters, de
pronkstukken van elken bakker, door. Nog worden deze in ons land van
middeleeuwsch uiterlijk gebakken met de ridderlijke emblemen: den edelman met
den hond, de edel vrouw met de valk. Dat hondje heeft zich gehandhaafd bij den
stijven burgerheer met lange jas en hoogen hoed uit het begin der 19de eeuw, en is
daar even burgerlijk als hij; bij zijn zwierige wederhelft is daarentegen de valk door
de breitasch vervangen. In den patriottentijd placht men Prins Willem V als vrijer af
te beelden, getooid met de oranjesjerp en den keeshond streelend; Prinses Wilhelmina
van Pruisen draagt dan fier in de hand de goudsbloem, waarvan het kweeken destijds,
om de oranjekleur, verboden was.
Heel onze bijbelsche geschiedenis is op de koekprenten terug te vinden. Hoe is
het anders te verwachten bij een bijbelsch volk als het onze in de 17de eeuw was?
Geen bakker of hij had een prent met Adam en Eva onder den boom der kennis des
goeds en des kwaads, den appelboom, waarom de slang zich kronkelt, van de
verspieders van het H. Land (in de 18de eeuw met kuitbroek en steek), die den
weelderigen druiventros aan den stok torsen, van den profeet Jonas, die door den
walvisch wordt uitgespuwd, van Koning David, spelende op de harp. Minder algemeen
was de voorstelling van den Jacobsladder dien de slapende Jacob in zijn droom ziet
opgericht, den ladder welks top tot den hemel reikt, waarlangs de engelen Gods open neerklimmen (Gen. 28, vs 12-13), een prachtige voorstelling, gevat in een rijke
ovale lijst van vruchten en blaren. Zij dagteekent uit het midden van de 18de eeuw,
evenals die van Maria met het Kind op den arm, staande op den maansikkel, eveneens
in rijkversierde omranding. Het oog bovenaan doet duidelijk zien dat de prentsnijder
hier afbeeldde het groote Mariabeeld dat, soms tweezijdig, omgeven van een nimbus,
aureool of stralende zon, in het koor onzer gothieke katholieke kerken placht en nog
pleegt af te hangen. Het is een z.g.n. Marianum, door Vondel in zijn Gijsbrecht
genoemd, als hij de verwoesting der Nieuwe Kerk beschrijft:
De kerrekschenners woên, en passen wat te raken,
En vechten om den buit, en plondren 't al, ook zelf
Het Marianum, dat te pronk hing aan 't gewelf,
Wordt afgerukt.

Talrijk zijn de voorstellingen uit het Nieuwe Testament: van de H. Geboorte, de
Aanbidding der herders, - deze vaak uiterst naief -, de Aanbidding der driekoningen,
van Maria met het zegenende Christuskind op haar arm, van de gelijkenissen o.a.
Jezus in gesprek met de Samaritaansche bij de put. Veelvuldig wordt de kruisiging
afgebeeld, hoe vreemd het ons nu moge aandoen dat men deze voorstelling voor een
feestdag, verkoos,
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en aan kinderen schonk. Wij bezitten prenten van de kruisiging uit verschillende
eeuwen, soms met afbeelding van alle instrumenten van de passie: de ladders waarmee
het hooge kruis is opgericht, de geesels waarmee Christus werd gegeeseld, de
dobbelsteenen waarmee men om zijn kleed heeft gedobbeld, de lantaren die dienst
deed bij de gevangenneming in den Hof der Olijven, en den haan van Petrus, wiens
kraaien getuigde van het verraad. Op een plank van bijzonder fijne afwerking uit het
midden van de 18de eeuw zien wij de kruisiging tusschen de twee moordenaren
afgebeeld boven die van een deftig bruidspaar, dat een kolossalen trouwring vasthoudt.
Hoe zorgvuldig zijn hier de gesoutacheerde bruidegoms jas en het rijk geborduurde
bruidskleed weergegeven!
De zoo populaire figuren van den middeleeuwschen ridderroman van Reinout van
Montalbaan of de vier Heemskinderen worden niet alleen op onze tapijten, behangsels,
glazen, goud- en zilverwerken, tegels en gevelsteenen aangetroffen: geen bakker of
hij bezat een prent van de vier broeders, eendrachtig gezeten op het ros Beijaard. Op
een daarvan zien wij hen afgebeeld in het kostuum van de rhingrave, het rokje boven
de knie dat aan het hof van Lodewijk XIV werd gedragen, en getooid met de
allongepruik en de veeren baret; blijkens dit kostuum moet de prent van ± 1660
dagteekenen. Hoe fier is hun houding, evenals die van het edele ros Beijaard, met
zijn prachtige schabrak. En welk een ontstellend verval spreekt uit de prent van het
begin der 19de eeuw, waar het paard een boereknol en de ridders echte boerejongens
geworden zijn!
Hoeveel kostelijke volkstypen zijn door de Sinterklaasprenten voor ons bewaard
gebleven! Wij treffen ± 1700 den geleerden edelman aan, die het boek in de hand
draagt, den man met de korte, dikke kuiten; en den priester met het kruis, waarvan
de rozenkrans afhangt; zijn relief doet ons aan Assyrisch beeldhouwwerk denken.
Uit het begin der 19de eeuw dagteekent de huiselijke voorstelling van een zittend
vrouwtje, beeld van kalmte en rust, met de kousevoeten op een stoof.
Al onze ambachten en bedrijven zijn op de prenten vertegenwoordigd: wij zien er
den slager naast het varken op de leer, den nachtwacht met zijn ratel, den man die
met zijn ladder, mand en zak, de vruchten komt plukken, den lantaarnopsteker, de
boerin aan de karn en het melkmeisje dat met haar juk vroolijk komt aanloopen uit
de wei. Al deze volkstypen zien er gelukkig en tevreden uit; scherp steekt hun rustige
glimlach af bij den stroeven ernst van de gezeten burgerij.
Hoe is het gansche volk, zooals het reilt en zeilt, op onze oude prenten te vinden.
Wij zien hen zitten in bak- en arresleden, zooals zij over de besneeuwde wegen reden,
in zorgelooze pret, of deftig, het gelaat onbewogen onder den driekanten steek. Aan
een paartje in eenvoudig 18de-eeuwsch boerenkarretje kan men zien dat het genoot
van zijn uitgang.
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Vol vroolijke gezichten zijn de sjeezen en speelwagens, die uitreden om room te
gaan eten of borenkermissen te bezoeken. Een deftige dame kijkt uit het portier van
de 18de-eeuwsche galakoets met palfrenier, die het jaartal 1786 draagt.
Onder de schepen treffen wij zoowel het prachtig opgetuigde oorlogsschip aan als
den eenvoudigen driemaster, het lichtgewapende vlugge schip, dat als kruiser en
verkenningsschip dienst deed en zooveel afbreuk aan onze vijanden heeft gedaan.
En hoe alleraardigst is het kleine visschersscheepje dat de bakkers te Goes plegen te
bakken voor de visscherskinderen te Arnemuiden, en dat een getrouwe copie is van
de schuit van hun vader.
Molens, patricische heerenhuizen en kerken werden in hout gesneden, evenals de
voorwerpen uit het dagelijksch leven, die met zooveel liefde zijn weergegeven: het
spinnewiel, de ouderwetsche teenen wieg met het prachtig gewerkte spreitje, de
vuurmand waarop het linnen voor den zuigeling werd gewarmd, de rijkgebeeldhouwde
tafelstoel, het A.B.C.-bord.
De huisdieren zijn niet vergeten. Wij zien het springende paard afgebeeld, het
varken met krulstaart, dat eet uit zijn trog, den hond en de kat, deze beide laatste
vooral in groote afmeting. De koe laat zich rustig melken door een miniatuurvrouwtje,
of wel wij zien haar omkranst met blaren en vruchten, gelijk de Paaschos welke
feestelijk langs de straat werd geleid. Daarnaast treffen wij zwanen, eenden en hanen
aan; den kraaienden haan in dezelfde fiere houding van onze oude hanen- of
ABC-boeken.
Als een volkskunst tot verval komt, begint men haar geschiedenis te schrijven.
Toen het volkslied in de 19de eeuw uitstierf, is men in alle landen de oude liederen
gaan verzamelen; eerst sinds het gebruik der palmpaschen in deze eeuw sterk afnam,
is men aandacht gaan schenken aan deze rijkgevarieerde uitingen van decoratieve
volkskunst. Hoe weinig of geen oog hebben wij tot heden gehad voor onze
Sinterklaasprenten, die eeuwenlang een zoo hoogst eigenaardige volkskunst hebben
vertegenwoordigd!
Aan Sint Nicolaas, die in de middeleeuwen als wonderdoener in alle rampen en
gevaren werd vereerd, zijn langs de Fransche en Nederlandsche kust tal van kerken
gewijd, waarin geredde schipbreukelingen hun door het zilte zeewater doorweekte
plunje als ex-voto plachten op te hangen. Hier verrezen deze ‘Klaaskerken’ ± 1200
langs of bij de Zuiderzee, ook wel aan de groote rivieren. De talrijke gilden van
zeevaarders en kooplieden, die zich bij onze krachtig ontwikkelende scheepvaart ±
1400 vormden, kozen alle Sint Nicolaas tot hun patroon. Bij de kerkelijke viering
van zijn feestdag bedacht men in het bijzonder de kinderen. De koorknapen kregen
op 6 December vacantie en wat geld om zich te vermaken, maar ook de kinderen der
armen werden niet vergeten. Met vrij groote zekerheid kunnen
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wij zeggen, dat van omstreeks 1400 af de Sint-Nicolaasdag door ons volk officieel
en huiselijk als feestdag voor kinderen is gevierd.
De benoodigdheden kocht men op de Sint-Nicolaasmarkt, waar bakkers en kramers
hun tenten opsloegen. Op het einde van de 15de eeuw werd deze te Amsterdam
gehouden op den Dam, en wel zoo dicht mogelijk aan den kant van de Oude Zijde,
waar de Sint-Nicolaaskerk stond. Bovendien prijkte als zichtbaar teeken van de
bescherming die de Heilige aan zijn markt verleende, diens beeld op een gevelsteen
van het hoekhuis van Dam en Damrak, het huis ‘De Bisschop’. (Tot voor kort was
die steen daar nog te zien, doch sinds de jongste verbouwing is hij in bruikleen
afgestaan aan het Koninklijk Oudheidskundig Genootschap). Aan de dubbele rij van
kramen, die zich van Damrak tot Rokin, tusschen de Vischmarkt op de overwelfde
sluis, en de Waag uitstrekte, vulden de poorters en poorteressen hun korfjes met
‘Sinter Claescoeck, amandelbroot, honincktaert en massepeyn.’ Kinderen liepen er
zingend rond met papieren vaantjes, beplakt met gekleurde prentjes van Sinterklaas,
die ze bij den onderkoster van de Sint-Nicolaaskerk kochten. Ook in de koek werden
Nicolaasbeeldjes gebakken of als versiering daarop aangebracht. Levensgroote poppen
verkocht men op die Sint-Nicolaasmarkten, hetzij van het eenvoudige taai, hetzij
van de speculaas, de bisschopskoek, van het Latijnsche speculator d.i. bisschop. Maar
ook andere voorstellingen moeten tegelijkertijd verkocht zijn, aangezien de dateering
van het kostuum tot de 15de eeuw teruggaat. Toen moet men dus begonnen zijn met
het snijden van de prenten, die eeuwenlang zooveel vreugd hebben gebracht in onze
gezinnen, en een bron van zoo groote verwachting zijn geweest in het kinderleven.
Geen honderd jaar geleden was de speculaas nog in haar glorie, toen het
koekvergulden een der traditioneele wintergenoegens vormde van den kleinen
burgerstand, de Truitjes en Toosjes en Grietjes de appeltjes van den appelboom en
de schietgaten van het oorlogsschip met bladgoud plachten op te sieren, juffrouw de
Riet bij een koets met paarden ‘het zweepkoord zoo natuurlijk wist te doen kronkelen
of het een gouden kurketrekker was’ en Truitjes de parapluie van den vrijer zoo
natuurlijk kreeg, dat ‘het geheele gezelschap eenstemmig verklaarde, dat het waarlijk
was of die parapluie leefde.’
Maar 35 à 40 jaar geleden bracht de invoering van Engelsche biscuits de bakkers
op het denkbeeld het speculaasdeeg met metalen walsen in te drukken en af te snijden.
Dit trof samen met den zich wijzigenden smaak van het publiek, dat boven de
ouderwetsche, vrij harde speculaas meer en meer het broze botergebak ging verkiezen.
Dit laatste is niet geschikt om teekening te houden: het verliest zijn vorm bij het
bakken. Er was dus geen reden meer om de oude mooie prenten te houden.
Bij den overgang mogen wij aannemen dat heel veel prenten, waarschijn-
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DE VIER HEEMSKINDEREN, ± 1660. SAMMLUNG DER GESELLSCHAFT FÜR KUNST UND ALTERTÜMMER,
EMBDEN.

DE VIER HEEMSKINDEREN,

19E EEUW.

EIGENDOM VAN DEN HEER A. VONK TE AMERSFOORT.
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± 1700.

EIGENDOM VAN HEN HEER J. SCHAAP TE AMERSFOORT.

PRIESTER,

± 1700.

EIGENDOM VAN DEN HEER J. SCHAAP TE AMERSFOORT.
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VROUWTJE MET STOOF. VERZAMELING ‘LAKENHAL,’ LEIDEN.

DRIEMASTER UIT DE

18E EEUW.

EIGENDOM VAN DE FA. G. MOOY SZ. TE KROMMENIE.
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DE GROOTE KOE. EIGENDOM VAN DE FA. G. MOOY SZ. TE KROMMENIE.
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lijk wel de meeste, in den bakkersoven zijn verstookt. Een aantal zijn uit den brand
gered door onze musea. Er is geen museum van algemeene strekking of het heeft
wel een kleinere of grootere verzameling van prenten, o.a. het Centraal Museum te
Utrecht, De Lakenhal te Leiden, De Wijnhuistoren te Zutphen, het Friesch Museum
te Leeuwarden, het Oudheidkundig Museum te Groningen, het Provinciaal Museum
te 's-Hertogenbosch. Een rijke collectie bezit de Nederlandsche
Banketbakkers-Vereeniging (Quellijnstraat 80) te Amsterdam, alsook de heer J.Ph.
Peters te Rotterdam.
Maar een eerste onderzoek, hoe voorloopig ook, heeft mij de overtuiging
geschonken, dat ook nu nog bij onze bakkers meer is te vinden dan in onze musea
is ondergebracht, en dat alsnog hier rijk materiaal beschikbaar is voor wie zich
geroepen mocht voelen de geschiedenis onzer Sinterklaasprenten te schrijven.
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Jan de Graef
door Pol de Mont
ZOOALS anderen in hun kindskorf een adellijk blazoen of een portefeuille vol
banknoten vinden, zoo vond Jan de Graef in den zijn het kunstenaarschap.
Niet alleen liefde tot de kunst, ook de drang, om zich aan de kunst te wijden, zat
hem bij overerving in het bloed. Zijn moeder was de talentvolle Vlaamsche
tooneelspeelster Maria Verstraete, die jaren lang in Noord-Nederland van de
voortreffelijkste tooneelspelersgezelschappen deel maakte en aldaar het leven schonk
niet alleen aan onzen schilder, maar ook aan den nog meer benoorden dan bezuiden
den Moerdijk zoo terecht gevierden, even veelzijdigen als fijnbesnaarden
tooneelkunstenaar Juul Verstraete. De in de jaren 1880-1895 in door snelheid
verrassend tempo niet slechts in eigen land, maar ook in Duitschland en Frankrijk
beroemd geworden figuur- en landschapschilder Theodoor Verstraete, was zijn oom.
Zijn grootmoeder, Mevrouw Verstraete, geboren Laquet, was een van de
verdienstelijkste Vlaamsche tooneelkunstenaressen uit den heldentijd van het
Zuidnederlandsch schouwburgleven, een tijdgenoote en medewerkster van Victor
Driessens. Ook een tweede oom van de Graef, Henry, was een niet onverdienstelijk
akteur, vooral in het luimige genre.
Wat al deze leden van de familie Verstraete opvallend kenmerkt, is persoonlijkheid.
In dit opzicht nu is onze schilder wel door en door een Verstraete.
Niet sedert gister, maar al sedert een tiental jaren toch neemt hij onder onze
Antwerpsche en - meer in 't algemeen onder de Vlaamsche schilders een bizondere
en zeer voorname plaats in. Zijn werk vertoont den stempel van een duidelijk omlijnde
persoonlijkheid: het heeft opvallend eigen karakter. Hij is een dichter, die
hoofdzakelijk uitgaat van eigen fantazie en die, zonder de werkelijkheid te versmaden,
geenszins het min of meer getrouwe wedergeven ervan ten doel heeft, maar haar
beschouwt en aanwendt als een middel, om zijn dichterlijke droomen en verbeeldingen
een ‘milieu’ te bezorgen, ik zou gerust mogen zeggen; ‘een tooneel.’
Hoe hij tot zijn huidige prestaties kwam? Aanvankelijk vermeide hij er zich in,
allerlei hoekjes uit oude lusthoven en waranden, b.v. Middelheim, te styleeren. Van
lieverlede zag hij, in verbeelding, zijn warande ‘bezocht’ door gestalten van dames
en heeren.... Meer en meer ging elke lusthof voor hem dien voornamen stijl aannemen
van de oud-adellijke parken van Versailles, St. Cloud, Trianon, en meer en meer
verplaatste zijn fantazie hem in den tijd der achttiendeeuwsche ‘bergeries’, toen
herders en herder-
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innen, de eerste in rokken van zwaar brokaat, de tweede in breed-uitstaande kleeren
van ruischende zijde, rond de schoone Marie Antoinette, ‘l'Autrichienne’, wemelden
als vlinders en waterjuffers rond een bloem.... En nu is het tamelijk natuurlijk, dat
de schilder-dicht er die vergane wereld en de gestalten, die er zich in bewogen, in
de getaande, gedempte, ja, weggedoezelde schemerkleuren van avond of nacht ging
zien.
Bij paren, ook wel bij geheele scharen, komen zij, de aristokratische dames en
heeren van het Oude Regiem, met bevallige houding, hoofsche gebaren, doch
onhoorbare schreden, ‘spoken’ in de avondlijke stilte van de warande.... Wat zij
elkaar vertellen, hooren wij te onduidelijk, om het te verstaan! Zij fezelen zoo stil die schimmen uit de andere wereld - en wat zij fezelen, en de zoenen, die zij elkaar
geven, het gaat te loor in de eenigszins weeke harmonie, welke uit al die in schaduwen
gehulde struweelen en boomenmassieven, ook stil toch, tot ons komt: geritsel van
blâren, gereuzel van twijgen, gefluister van avondkoeltjes en avond-kusjes, geflodder
van verfrommelde zijde en mousseline.
Zeg niet, dat ik een loopje neem met u; dat ik zelf hier in dit werk allerlei zie, wat
er niet in is.... Het is er toch! Het is er volop en intens! Maar men moet, - neen het
is geen paradoks, - men moet o o g e n hebben en kunnen z i e n met iets als het
‘second sight’, om deze muziek te ‘h o o r e n ’!
De Graef is een muzikaal schilder, zooals alle muzikale talenten bij uitstek
sensorieel, en zijn schilderijen moeten ‘beluisterd’ worden, niet alleen ‘bekeken’.
Wie de Graef wil kennen, wie wil weten, wat er in zit, wat de ziel is van zijn
hoofdzakelijk uit stemmingen ontstane en stemmingen verwekkende kunst, moet er
zich niet toe bepalen, zijn doeken maar oppervlakkig te ‘bezien’, hij moet er gaan
vóór zitten, liefst alleen, en zijn oogen zich laten zat drinken hier aan het spel van
de halve tonen, van schichtig licht en stemmig donker, elders aan de rijke harmonie
van fonkelende, klare kleuren.... En dan luistere hij even, ik zeg wel degelijk: hij
luistere, dus met het oor. Eerst wie dit kan, - luisteren naar deze schilderijen - zal tot
de ontdekking komen, dat zij vol muziek zitten, dat zij muziek zijn.. bijna.
Ik bedoel op dit oogenblik vooral de Graefs parktooneelen, deze tooneelen, die
ons in verbeelding wegtooveren uit 1927 en.... de handelsmetropool aan de Schelde
naar Versailles, St. Cloud, Trianon, le Parx aux Cerfs in den tijd van de ‘Bergeries’
en ‘le Règne du Tendre’....
Al die waranden, waarin de schilder zoo gaarne vertoeft, herinneren aan de fijne
verzen van Jean Lorrain:
‘Et le vieux pare enchanté
Est plein de frissons de soie
Et de satin qu'on déploie’.
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Ook al kunt gij, in deze halve of heele ‘notturni’, den vorm noch ook de stof
onderscheiden van de breed-uitstaande dameskleeren, dat verfrommelen, dat
verkreukelen, dat zachte zuchten en nog zachter ruischen van zijden stoffen hoort
gij toch.
En wat roepen deze schilderijen niet vóór onzen geest op! Hoe evokatief zijn zij!
Zit gij, b.v. vóór zeker tafereel, ‘Avondwandeling in de Warande’, zouden die
beide dames op dien half donkeren weg niet ‘la Reine’ zijn en haar vriendin prinses
Lamballe? Is het hier soms Trianon? Is het vóór het stuk: ‘Parkfeest’ b.v., voelt ge
u niet verlokt, om te denken aan de wonnen en geneuchten van de hooge wereld in
dien tijd van verfijndwulpsche zinnen weelde, die den grooten Storm van de Revolutie
vooraf ging?
Vóór ‘Parkfeest’, vóór ‘Avondwandeling in de Warande’ hoort, wie ze ooit las en
onthield, deze verzen van Verlaine van zelf, geheel van zelf gefluisterd worden, net
als kwam het van achter de doeken tot zijn ooren:
‘Les joueurs de sérénades
Et les belles écouteuses
Echangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.
Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queue,
Leurs élégances, leur joie,
Et leurs molles ombres bleues’;

- bravo, Verlaine voor dat toen heel nieuwe: ‘Ombres bleues’ zoo goed ‘noch nicht
dagewesen’ en treffend juist als Gezelles ‘dat blauw 'k en weet niet wat, dat in de
boomen hangt’! Tourbillonnent dans l'extase
D'une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise’!

En eerst dan komt het als een veropenbaring over mij; - dat de ziel van dezen schilder
de ziel is van dengene, dien Verlaine eens aldus toezong:
‘Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques,
Jouant du luth, et dansant, et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques’.
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En bij menig andere tafereel meent men Heine te hooren fluisteren
‘Es spuckt, im Pavillon de Flor,
Maria Antoinette!’
Tot het puikste hooren ‘Stilte’, een herfstgezicht, - waar roode bladerenweelde van
hooge boomen weerspiegeld ligt in slapend vijverwater, en waar men letterlijk het
stil-zijn in waarneemt, en ‘De Toren’, van een heel ander gevoel, met iets als
hoopgeschemel in, en daarnaast een viertal kleine, sterke dingen van denzelfden aard.
Maar de Graef is niet alleen poeët, ook een waar schilder is hij. Hij dicht, zingt
wel, maar zijn woorden zijn verftoetsen, zijn verzen zijn koloriet....
En dit koloriet is zoo volkomen één met zijn gedichten, dat men er slechts in de
tweede of derde plaats of in 't geheel niet aan denkt. En toch dient men het te doen,
want - het is niet alleen mooi, maar in hooge mate eigenste eigendom.
Uitgeveegde toetsen, waarvan alleen de waarde, de ziel, bleef leven op het doek;
toonschakeeringen, vol van allerlei geheimzinnigheid, vol gesuizel en geruizel,
volgezucht en gesmacht, zooals in ‘Oud Paviljoen’; vol spiegelend lichtgetoover,
waterklaar maanlicht en flikkering van sterren, zooals in ‘Eerste Sterren’; vol van al
de oud-tapijtenbontheid van het allerrijkste Najaar, zooals in dat wonderschoone
‘Herfst’. Zie eens, welke effekten door wat puimen verkregen werden in ‘Valavond!’
En toch en altijd weer vooral die stemming, welke van al dat kleurenschoon door
den schilder wordt verwacht en die dan ook onfeilbaar wordt teweeggebracht....
Jawel, een oogenblik kan men andere stukken houden voor het puikste, dat hij
voltooide. Maar ga dan eens staan vóór weder andere, en gij zult het niet wagen, die
minder mooi te heeten?
En nu wees ik nog niet eens op de altijd gelukkige, stijlvolle bladvulling, noch op
de voornaamheid van het geheel.
Men zou het kunnen betreuren, dat de Graef zich met iets als vooropgezetten wil
gaat vermeien in een donkere kleurengamma, die zijn werk soms verwant maakt met
dat van zekere overigens gevierde schilders van de Glasgower school. Toch zal ik
de laatste zijn, om dit voorbehoud te maken, doodeenvoudig om de goede reden, dat
die sombere tonaliteit ten slotte zeer treffend overeenkomt met de niet alleen
zwaarmoedige, maar bijna tragische lyriek, waarvan de kunstenaar zich dynamisch
wil bevrijden. En dat hij dit weet te doen als een waar dichter, - een dichter met
kleuren, kennende de waarde van elken toon en nooit anders schilderend dan met
toon op toon; en dat hij zijn blijkbaar machtig, opbruisend gevoel weet te beheerschen,
zoodat hij met groote soberheid steeds uitspreekt, wat hem te zwaar op het hart drukt,
maakt zijn werk in mijn oogen des te degelijker.
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Toch ben ik van meening, dat deze parkgezichten er niets zouden bij verliezen, als
het licht een graad of wat klaarder en de figuurtjes tevens een beetje meer afgerond,
wat minder onduidelijk waren.... De betrekkelijke helderheid van enkele stukken,
die meesterlijk zijn, bewijst dit, dunkt mij, genoegzaam.
Nieuws vertel ik niet, als ik zeg, dat de Graef een voortreffelijk bloemenschilder
is! Werk van allergrootste, op ware onderlegdheid berustende vrijheid, men zou
zeggen: al spelend - en zeker om het spel - gedaan. Allerlei verrassingen zijn er hier
voor wie zien kan. De eene maal houdt de meester den vorm in de gaten, zoo in
‘Veldbloemen’; een ander maal doezelt hij de vormen weg, en dan is alles kleur,
niets dan kleur, zatte, rijke, vooral eigen kleur, zoo in ‘Rozen,’ in ‘Tuil’. En met hoe
weinig is het soms gedaan! Zie b.v. eens de glazen schotels of vazen op zoo vele
andere doeken!
Intusschen, als zuiver schilderwerk beschouwd, staan wellicht zijn bloemstukken
nog het hoogst. Zelden overladen, meestal wars van allen toeleg op bluf of zelfs op
effekt, munten zij uit door groote distinktie en door een wondere kleureneenheid,
vol van de eigenaardigste en fijnste schakeeringen.
Is nu de Graef, dien wij leerden waardeeren als in hoogen graad personeel, - ook
Vlaamsch?
Geen oogenblik aarzel ik, hierop ja te zeggen.
Dat zijn werk verwantschap vertoont met dat van den Franschman A. Monticelli,
is niet te ontkennen. Dit viel mij op bij de beschouwing van twee fantazieën van
dezen meester, die in 26 Oktober 1920 bij Fredrik Muller onder den hamer kwamen,
namelijk ‘Un Conté de Fées’ en ‘Réunion dans un Parc’, het eerste uit de verzameling
J.L. Muyser.
De verdeeling van licht en schaduw, zeker geheimzinnig waas over landschap en
figuren, het gefonkel en geflonker van vurige tonen uit donkerder partijen, beiden
kunstenaars zijn zij gemeen. Maar is Monticelli zelf niet verwant met de Vlamingen?
Overigens doet de Graef ook wel denken aan Thys Maris.... Ik kan Jan de Graef, die
pas den vollen mannenleeftijd bereikte, niet anders bestempelen dan als een
Vlaamschen rasschilder.
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Het lente-eiland
door J. Slauerhoff.
OUD en eerbiedwaardig in hun verheffing rijzen de grauwe en gele gebergten rondom
de baai in den bijna altijd klaren hemel.
Oud en deerniswaardig samengedrongen ligt op een smalle oeverstrook het arme
duistere Amoy. Geen enkel lichtopen plein. Geen groene weide onder de wallen.
Rotsen en puinhellingen dringen het zoo dicht langs het water dat de overbevolking
uit de stad puilt en samenhokt op de hulken die in zwermen aan den oever liggen.
De stegen waardoor men de stad in en door kan gaan zijn dadelijk donker, ze zijn
zoo smal, dat wanneer een bedelaar om een aalmoes smeekt, wat hij doet door het
korstig hoofd tusschen de zwerende armen voorover ter aarde te werpen als dook hij
uit ellende in wanhoop - het pad van muur tot muur versperd is met een
onoverkomelijk afzichtelijk lichaam; de aalmoes wordt tolgeld.
Men moet zich even vaak één maken met den muur om kermendzwoegende
arbeiders voorbij te laten. Hier heerscht eeuwige nacht. De verlaten poollanden zelfs
liggen nog hun halve leven in veeg licht.
De holbewoners hier wonen in hun werkplaatsen en arbeiden dag en nacht de
honger op de hielen. Haastig verslinden ze soms bloedige en stinkende gerechten en
arbeiden voort. Uit de achterkamers huilt het Chineesche lied, snerpt de eensnarige
drietonige viool.
De kinderen wentelen naakt in het straatvuil, sommigen een bloem in het vette
haar, vanwaar verdwaald?
Hoe zal men deze stad van hopelooze nacht ontvluchten. Overal stuit men af op
den steilen rotswand. Een zijde is vlak, daar groeit het vale graan, staan tallooze
graven en wroeten zwarte varkens in den drassen grond. Alleen aan den waterkant
is redding mogelijk en daar drijft aan de overzijde een eiland rein op de kalme zee,
alleen heuvelen witte huizen en boomen dragend. Hoe onbereikbaar. Want het is
haast niet mogelijk uit de horde sampans een los te doen drijven, zoo misgunnen
deze armsten elkaar de vracht. Onder verwenschingen maakt eindelijk een zich los.
Bevrijd! Als uit een mijn naar het licht gestegen. Water, dadelijk rein van Amoy's
resten omspoelt de smalle boot waarin een levende mummie staat te roeien.
De stroom is sterk. Maar langzaam nadert het betere land.
Het wondereiland dat den naam draagt van een zijner heimlijkste plekken Kau
lung Seu, de ruischende spelonk.
Duisternis, rumoer en stank liggen achter de zee der vergetelheid.
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Hier alleen het prevelen van den wind in de blaren, het klagen van drie snaren met
een stem tesaam. Bloemen en grassen rieken pril en zoet, de zeewind brengt het zout
voor het hemelsche gerecht van louter geur. Het is hier eeuwige stilte. Het is hier
eeuwig herfst. Of lente?
Geen ratelende wagens draven voorbij, zelfs geen kruiwagens kraken over de
steenen. Op het eiland van heuvelen en dalen, zwerfblokken en tuinen wordt de
demon, die de menschen snelheid en gejaagdheid leerde en de oorspronkelijke rust
onder zijn wentelende velgen verpletterde, onbekend. Het Wiel wordt hier nergens
aanbeden.
Alleen in de lijnbaan aan de buitenzijde van het eiland staat het, maar getemd, niet
in staat weg te rollen; het moet draden en koorden spinnen en is zelf symbool
geworden van gehechtheid en binding.
Wat verplaatst moet worden - zoo weinig mogelijk - dragen de koelies aan gekruiste
stokken. De eerwaardigen die het aardoppervlak niet meer met hun voetzolen mogen
beroeren, bevaren in hun draagstoel hoog op schouders de onzichtbre golven der
lucht. De bewoners gaan in rustigen gang door geen gemoedsbeweging gehaast,
zooals hun vaderen eeuwen her voorgingen.
De kinderen kennen niet de luidruchtige spelen met een vliegende bal maar dwalen
in de ruïnen, dragen water, eten kersen aan stokjes geregen.
Speelsch alleen zijn zij van wie men dit het minst verwachten zou: de oude grijze
muren, die schaduwen dragen als een nooit gewisseld kleed, lommer als een immer
groenen haardos. Zij bieden zich grootmoedig aan den wandelaar te begeleiden langs
de lanen en tegelijk te beschermen tegen zon en wind. Wie zou niet volgen.
Het is een langzaam en zacht genot in den halven schemer over de afgevallen
blaren te schuifelen en alleen te vermoeden wat er achter de hooge donkere wanden
kan liggen. En als eens een poort half open staat ziet men over een aarzeling de
verborgen wereld in, dichtbij een grillige tuinrotsjes in kleine vijvers door tintelende
goudvisschen omzwommen. Groen in alle gedaanten gekweekt, daarachter gaat een
dal open, tegen de hellingen staat het water in terrassen; trappen van spiegels, alleen
voor de watergeesten begaanbaar, klimmen ten top.
Een smal groen bosch en een breed geel strand zoomen den waaier van
natuurwonderen waarvan de figuren dichtbij den steel zijn geteekend en de rand
onmerkbaar in het azuur overgaat.
Dan dwingen de muren het pad weer naar binnen te kronkelen en een binnenhof
in te sluipen waar een wanstaltige tempel blinkend van porcelein en goud in de vale
stilte staat, vlaggetjes als gestijleerde bloemen spruiten uit het dak. In donkere diepte
de God die het eiland tegen rampen beschermt en de geesten der vooruitgang
tegenhoudt door zijn afschrikwekkende gedaante. Alleen taiphoons zijn ook hem te
machtig.
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Zij woeden een nacht, rotsblokken liggen in de tuinen, huizen zijn open gerukt, daken
drijven in de baai als groote omgerukte regenschermen.
Maar over de verwoesting heerscht weer de stilte en de herfst.
De God grijnst eeuwig tevreden. Voor hem in het zand gestoken branden de
wierookstokjes, Kinderen en vrouwen planten steeds versche ter vervulling hunner
verlangens naar speelgoed of naar een echtgenoot, zoodat de zoete reuk wolk in den
tempel nooit optrekt.
Hier vandaan leidt de laan naar de samenkomst veler wegen, waar een boom uit
vele andere is samengegroeid. Misschien heeft men in een vorig leven zelf zijn naam
in deze schors gesneden. Maar de karakters zullen verwrongen zijn door den groei
van het hout.
Van hieruit wil de wandelaar stijgen naar den steenen top, dien hij ziet liggen
tusschen de bladeren door. Nu beginnen de muren hun spel. Telkens leiden ze hem
naar beneden en brengen hem dan weer aan dezen vijfsprong terug. Bij den ouden
boom. Als dit eenige malen is gebeurd merkt hij eindelijk aan een onderdeel, een
wortelknie die wat hooger is opgetrokken of een lager hangende tak, dat het een
ander is. Verdwaald. Wat doet het er toe. De muren brengen hem verder. Even ligt
in de verte Amoy; van hier uit een stille stad van geelroodbruine steen. Dan krimpt
het vergezicht weer, de muur leidt hem om den tuin (van de koopman Tan Kee) door
een kleine vlakte tusschen zoutpannen door naar een klein oud kerkhof, een
opgehoogden grafheuvel, zoodat hij de grafschriften voor oogen heeft en de dooden
aan zijn voeten.
Hij leest bekende namen van Deensche en Duitsche zeevaarders, die hier varend
op theeklippers, koelieschakers of lijkenhalers hun grafplaats vonden, hoe ver van
hun land! ‘Hier ruht in Gott’. Hoe ver van hun wadden en marschen en föhrden. En
hoeveel droger. Is het niet verkieslijk een zuivergebleekt skelet te worden en zoo
nog lang voort te bestaan in plaats van een reeds o ver vruchtbaar kustland met zijn
bestanddeelen te mesten?
Om deze doodsgedachten te ontgaan houdt de wandelaar nu hardnekkig de
reuzensteen in 't oog die het eiland somber en waardig kroont.
Vergeefs, het pad dwingt hem weer omlaag en wordt smal langs de zee tusschen
heuvelen en branding in. Vaak spoelt een golf er overheen, de kiezel verschuivend.
De meesten vinden een bruisenden ondergang tusschen de rotsen die in een gebroken
keten de kust omringen, ook afkomend van het machtig kroonbazalt, dat ze als zijn
kroost heeft uitgezaaid, de hellingen af naar de zee, de verlangde verbrijzeling. Ze
zijn egaal van kleur en gestalte zoodat ze dichter bijeen schenen te liggen straks. Het
water wringt en schuimt en schuurt. Hier verslindt een diepe krocht het pad. Geel
zand vloert den voorgrond, in de ondermijnde diepte kolkt het duister water. Hoor
het den naam van het eiland murmelen.
Het wordt donker, de zee onstuimiger en het pad dat de ontvoering
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van den muur heeft overgenomen wil haar niet verlaten en rondt een schiereiland in
alle wijdloopigheid zonder er aan te denken dat het veel korter zijn zou, het den hals
af te snijden. De zwerver komt in verzet, maar de heuvelen zijn te steil en een
oogenblik later verheugt hij zich volgzaam te zijn gebleven. De muur is weer
opgedoken maar lager, als gebukt langs en in ontzag voor het paleis dat er achter
verrijst.
De poort staat open, de draken die den ingang bewaken zijn reeds overwonnen
door den tijd en missen, zwaarverminkt, alle verschrikking.
De heesters hebben hun oorspronkelijken vorm verloren en hebben gedaanten
verworven die geen mensch kan bedenken en begrijpen. De paden zijn bedolven
onder de bloemen die hun perken hebben verlaten en zich gezet hebben waar zij
wilden. De verzaakte tuin is toch geen wildernis geworden, door een voorzienigheid
behouden, om den ovalen vijver te verbergen en het paviljoen dat in het midden ligt.
De zigzagbrug die de geesten den weg, den rechten weg versperde, ligt in stukken
tusschen het kroos. Het paviljoen van het midden is beschermd door den
ondoordringbaren groei. Geen tegel van het mozaïk is gebroken en toch is het open
naar alle kanten; de wind van het zuiden was vroeger een trouwe bezoekster, als de
uitverkorenen uit de verre provinciën, waarheen de naijver van den despoot ze had
uiteengebannen, hier bijeenkwamen in dezen tuin, op dit eiland, in dezen tuin, in
dezen vijver, op dit eiland, onder dit paviljoen open naar alle windstreken en toch
zoo luw dat de geurwolk van de thee loodrecht en dun opstijgt, terwijl gewijde
geschriftrollen gereedliggen en de luiten tegen de ranken leunen.
Een kleine edele danseres spitst haar voetjes onder het neerhangend gewaad en
zal zinrijke en schertsende passen maken over het vloermozaïk dat den bloei der tuin,
het vijvervlak en den oeverkrans van het eiland stijlvol herhaalt.
Den zwerver is het niet gegeven ze weer te zien, al was hij misschien een der
hunnen, een der geringsten. Waar komt het lied nu dan vandaan. Uit den boom voor
den westeringang. Uit die kelken wijd open als wetende en kussen willende lippen.
Of zingt de luit uit zelve, of generzijds bespeeld:
Onder vermolmd klankhout
En mijn versleten snaren
Slapen de liedren vroeger
Vereerd, veracht sinds lang.
Vervaald zijn de jadetoetsen
Gestolen de gouden grepen.
Stof vult het klankrijk binnenst.
De toon sluimert nog.
Ach wie bespeelt mij nog.
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Het lied is veronachtzaamd
En ik in den tijd vereenzaamd.
Dichters zijn zwervend, schaarsch,
Het volk heeft den zin gezet
Op Chang's fluit, Chin's Flageolet
Schel en barbaarsch.

Zingt nu het eiland zelve;
Op 't verboden lente-eiland
In den tuin, niet meer te vinden
Voor die later zijn geboren,
In den onbevaarbren vijver
Ligt op 't hoogbegroeide eiland
In 't geheim het paviljoen.
's Nachts vergaadren nog de geesten
In den tuin, alleen te vinden
Door de geesten die hier schreven
Liedren, feestelijk saamgezeten
Op het geurend stille eiland
In het open paviljoen.
Niet meer vreezend dat de fakkels,
Talrijk tusschen 't groen gestoken,
Zullen dooven voor het vers leeft,
Want de maan giet licht genoeg
Op de geesten, saamgezweefd
In het nachtlijk paviljoen.
Geen behoeft den beker nog
Die den dagdroom moet verdrijven,
Allen drinken naar hun dorst,
IJle wijn van hemelgeur,
Enkel nachtlijk de aarde rakend
Op 't gezegend lente-eiland.
En de maan verlaat den hemel
Aangelokt door 't lente-eiland
Schijnt op geesten van gedichten
Hangt als lamp in 't paviljoen.
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't Wordt weer donker als het licht wordt
En zij varen weer ten hemel
In hun slanke nevelbooten.
Eenzaam staat het paviljoen
Eeuwig trouw aan doode dichters
Op 't verboden lente-eiland.
Als de wind in wilgeblaren
IJl verruischt het afscheidslied.
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December
door Theun de Vries.
Binnen schittering en glans
rust Uw leven aan mijn leven.
Ik ben gansch van U omgeven
en ik zelf omgeef U gansch.
Sneeuw en wolken zijn vervlogen
onder vonklende gewelven.
En het beeld van aarde en ijs
wordt voor zinnen en voor oogen
de weerspiegeling van zichzelve
en een bloeiend paradijs.
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Avondrood
door Elisabeth Zernike
Tweede Deel.
(Slot).
Negende hoofdstuk.
HET weerzien van Flor ontroerde hem niet zóó als hij gedacht had. Een lief kind
was ze, heel lief, - maar een kind. Vroolijk, - en wijs voor haar jaren, - of zeiden alle
vaders dat van hun dochtertje-op-dien-leeftijd? Ze omhelsde hem, keek hem
glimlachend aan, en hij vond haar veranderd, nu al; - zelfbewuster was ze geworden.
Ook viel het hem op, dat ze zich het meest verheugd toonde om het weerzien van de
jongens; vooral Herbert scheen ze veel te moeten vertellen. Hij zag voor het eerst
gelijkenis tusschen zijn kinderen; alle drie hadden ze iets eigengereids, en een zelfden
stillen trots, - omdat ze.... hij wist het niet; - omdat ze Engelschen waren, en Lenooy
heetten?
Ruth had haar plan doorgedreven: ze reisden eenige weken met elkaar door
Zwitserland. Het kwam Frans soms voor, dat ze in al die hôtels dezelfde pantomine
opvoerden: de gelukkige echtgenooten (rijk natuurlijk) met hun stel knappe kinderen.
Hij leerde in dien tijd twee dingen: dat hij desnoods van de zaken weg kon (niet wat
de zaken betrof, dat zou eerst bij zijn terugkomst blijken, maar wat hemzelf aanging)
- en dat hij zich aan Ina had gehecht. Hij stuurde haar prentkaarten, korte briefjes
ook, maar voelde den afstand tusschen hen. Voor 't eerst vroeg hij zich af hoe hun
vriendschap moest eindigen. Hij kon Ina niet meer missen, niets was er dat haar
verving. Het laatste kwartier van den treinreis voor hun aankomst in Lausanne, had
hij wel plotseling gemeend afstand van haar te kunnen doen, in het oogenblik dat hij
Flor zou terugzien. Hij verlangde daarnaar, als naar de oplossing van een irriteerend
probleem. De reizigers om hem heen werden onrustig, zochten hun bagage uit het
net, en hij zat nog in zijn hoek, zwaar en warm van denken. Deed hij een soort gelofte?
och nee, maar hij zag heel duidelijk, dat hij zich zou moeten losmaken. Schamper
kon hij nog de vraag daarover heen gooien: Van wie? van Ina? of Ruth? - Maar Ruth
stond niet alleen.
Hij genoot soms wel van groote wandelingen met de jongens; - ze leken hem
flinker geworden, liepen niet meer zoo met gebogen hoofd en sloffende voeten. Ook
klonken hun onderlinge gesprekjes levendig, al
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waren ze dan onbeduidend. Hijzelf was zwijgzaam. - Zoo langzamerhand, zei hij
eens tegen Flor, vind ik niet meer veel de moeite waard om te zeggen. Ruth, die dat
hoorde, zei lachend: Ga je daarom tegenwoordig zoo vaak naar je club? - en hij zag
Ina voor zich, die opstond om hem te begroeten. Het leek hem dat hij met Ina ook
nauwelijks sprak. Hij kuste haar, vroeg naar de kleine dingen van haar leven,
verlangde weer opnieuw naar haar aanraking. Toch hield hij ook van haar stem, die
was voorzichtig met de woorden. Kwam het doordat ze, niet zonder eenige moeite,
haar oude taal sprak? of door haar eerbied voor wat een mensch kan uitdrukken als
hij oprecht is? Ze had hem daar eens over gesproken. - Hij dacht veel aan haar, en
vaak met een schrijnend gevoel van gemis. Hij had nu ook zijn werk niet, er vielen
leege plekken in de dagen. Soms voelde hij deze plezier-reis als een marteling; - dan
kon de nabijheid van Flor hem niet troosten, noch de pure schoonheid van het land.
Zijn leven leek hem mislukt; hij had gewerkt met dagelijksche inspanning, en hij
was rijk geworden. Dat gaf een voldoening, zeker, - maar zoo langzamerhand wende
je daaraan, en dan wilde je weer meer, - een ander geluk en diepere bevrediging. Een
voortdurend samenzijn met Ina, - zou dàt hem redden? hij wist het niet, - geloofde
het nauwelijks. Een groote moedeloosheid overviel hem; - het zou beter zijn dat hij
Ina niet meer zag. Voor zijn gezin was hij verantwoordelijk. En kon hij Ruth niet
alle zorgen overdragen? - och, dat was de oude kwestie: hij wilde zich niet onttrekken.
Zoodra hij terug was, moest hij met Ina spreken. Zij bond hem niet, maar hij had
haar lief, - dat wilde zeggen: hij kon haar doen lijden. En hij wist dat ze zou moeten
lijden, alleen, - het was onafwendbaar.
Toen hij haar terugzag, trof hem haar zelfbeheersching. Ze zat daar in haar rustige
kamer en keek glimlachend naar hem op. De gedachte schoot door hem heen: Zoo
moeten al haar dagen geweest zijn, zoo stil en goed. Maar ik, daar ver weg, hoe
gejaagd was ik. Hij omhelsde haar, krachtig en lang, en ze kuste hem ook met
dringende lippen. Neen, ze moest naar hem hebben verlangd.
- Nu ben je toch nog terug gekomen, zei ze fluisterend en keek hem niet aan; haar hoofd was dicht bij het zijne.
- Natuurlijk; - wat bedoel je daarmee?
Ze nam zijn hand. - We moeten eens praten.
- Ja, probeerde hij luchtig te zeggen, we moeten veel praten, - en hij begon te
vertellen van zijn reis.
Ze ging naast hem zitten op den divan, vroeg naar Flor en de jongens. 't Was
duidelijk, dat ze hem dit uitstel gunde. Ze vroeg ook om aanvulling van zijn korte
berichten: het bleek dat ze zijn route op de kaart had gevolgd.
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Ze lachten wat samen, als jonge menschen, en hij zei dat ze stellig ook eens naar
Zwitserland moest gaan, - ze had nog haast nooit gereisd.
Ze antwoordde: Dus je hebt wel veel genoten? maar daar praatte hij vlug overheen.
Dan gaf hij haar een paar geschenkjes, en ze vroeg bijzonderheden over de kostschool
in Lausanne, haalde herinneringen op uit Lilly's schooltijd; - maar hun gedachten
waren het meest bij wat ze nog niet gesproken hadden.
Op 't laatst zei Ina: deze weken hebben me veel geleerd. Wachten is haast te
moeilijk voor een mensch, wachten tot een ander terug komt. Daarom geloof ik....
Ze brak af.
- Ja, zei hij, we hebben geleefd alsof we zeker waren van onze toekomst, zoo zeker,
dat we er nooit over spraken, maar.....
Voorzichtig vulde ze aan: We hebben eigenlijk geen toekomst; - en n o g wilde
ze een oogenblik die woorden teniet doen, door hem vast te grijpen, dicht tegen zich
aan. Haar handen hief ze even op, maar toen liet ze ze weer zinken.
- Ik heb gedacht, zei hij, we moesten morgen eens uitgaan, naar buiten, dan kunnen
we lang praten.
Ze glimlachte bijna onmerkbaar.
- Ruth en de jongens zijn naar Timberhill, ging hij voort, en ik moet een nieuwe
auto probeeren. Ruth weet dat, - we kunnen met één niet meer toe.
- Waarom niet?
Hij haalde zijn schouders op. - Weet i k het? Nu mochten ze even lachen.
- Dus morgen, zei ze dan; - we zijn nog nooit samen uit geweest. Zullen we naar
mijn oude huis gaan, in Kent?
- Goed, zei hij, als je dat wilt. Zijn stem klonk stroef.
Ze keek hem aan. - Had je een ander plan?
- O nee, maar de gedachte aan je huwelijk ontroert me altijd.
- Om Jack's dood? of....
- Dat kan ik niet zeggen. Die man was beter dan ik.
Ze zei zacht: Hij hield heel veel van me.
Zonder haar aan te kijken, vroeg hij: Wilde je naar het kerkhof?
- Misschien even, omdat het zoo'n mooi plekje is. Maar ik wil niet aan zijn graf
staan, - ik kan daar niet bij denken. Ik zie hem vaak kort voor zijn dood, zooals hij
toen - lééfde nog. En ik denk aan zijn terugkomst, na dat vreeselijke jaar; - maar hij
was niet verbitterd, hij had menschen leeren kennen, - kameraden. Och Frans, morgen
moeten we maar afscheid van elkaar nemen. Een afscheid voor goed is niet zoo erg,
- maar een terugkomst - - en dan moeten zien, van elkaar, hoe we geleden hebben,
en verworden zijn.... of ook: grooter geworden, zooals
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Jack dien keer. Toen moest ik trachten me op te werken naar hem, en het valt zoo
zwaar, dat alles. Zoolang je jong bent, is het goed, maar nu....
Ze wendde haar hoofd om, en hij hoorde haar schreien.
- Ina!
- Stil, laat me maar.
Hij wachtte en ze droogde haar tranen.
- Dus morgen, zei ze met een nieuwe stem, morgen zie ik je weer, en we rijden
samen weg. Hoe laat?
- Is acht uur te vroeg?
- O nee. Dan vind je me kant en klaar.
Toen hij op straat stond, vroeg hij zich af, waarom hij al was weg gegaan? hij zou
nog bij haar hebben kunnen zijn, minstens een uur. En morgen, - als hij dan weg
ging.... Het was niet mogelijk dat hij dit wilde, en zij - ze kon niet meer buiten hem.
Maar toen hij dit gezegd had, proefde hij de onwaarheid ervan. Ze kon dit felle leven
niet verdragen, en hij ook niet; - ze waren beiden oud. Maar haar omhelzing, en haar
tranen? - Hij zuchtte en liep langzaam voort.
De hemel was azuur en glanzend als gespannen satijn. Naar den horizont toe werd
het blauw wat waziger, grijs, met een matte tint van violet. Het licht, fonkelend van
den hoogen koepel, lag op de aarde plotseling als geschift in kleuren. Groote vakken
waren er van veel-tintig groen, doorwemeld van bruin, goudachtig en brons; dat
waren de beboschte hellingen, die naar het Zuiden en het Oosten keken. Aan den
schaduwkant was alles zwaarder en loomer van kleur; - toch lichtte ook daar het
okergeel van de eerste herfstblaren tusschen het verzadigd groen.
Op de buitenwegen was het nog stil. Frans liet de auto maar langzaam rijden; naast
hem zat Ina. De voorruit had hij op haar verzoek weg genomen; ze wilde de frissche
morgenlucht voelen als een stroom langs haar wangen. Telkens eens zuchtte ze van
genot. - De wereld ligt voor ons open, zei ze, en de dag smaakt naar een rijpe vrucht.
Ze had, zoodra ze was opgestaan, de mogelijkheid gevoeld van veel te genieten.
Ze zei zichzelf: Ik wil niet uitsluitend denken: dit is de laatste keer. Kan iets dat we
eenmaal krijgen, niet juist zeer kostbaar zijn? Zou een moeder treuren, omdat ze niet
meer dan één kind heeft? - Ze voelde zich in een lichte stemming; den vorigen avond
nog had ze gehuild, maar nu was ze wijzer geworden, en ze zou lachen. Amy moest
haar een japon helpen kiezen, en toen Frans belde, stond ze klaar. Hij liep haar
tegemoet, en ze zag zijn bewonderend kijken.
- Vroeger, zei ze, in Rotterdam, toen zag ik er nooit aardig uit, is 't wel? Hij
glimlachte. - Dat weet ik niet meer.
- O, ging ze voort, voor mijn gevoel was ik toen Asschepoest.
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- En nu?
Ze legde haar hand op zijn arm. - Wat is Asschepoest jong, niet ouder dan achttien
jaar. Nu ben ik de moeder van den prins, waarmee zij danste.
- Goed, je hebt iets koninklijks; in mijn ouden wagen zou ik je niet hebben kunnen
rijden.
De nieuwe auto, donker groen gelakt, stond voor de deur. Ze gingen naast elkaar
zitten, en reden weg. Hun hoofden hielden ze opgericht.
Nu hadden ze het geweldige Londen achter zich gelaten, en ze gleden voort over
de heuvelen. Bijna een uur had het hun gekost, om weg te komen uit de stadsstraten,
en ze hadden nog maar weinig gepraat.
Een poosje reden ze langs water, dat stil en helder te blinken lag, maar toen de
weg afboog, moesten ze mee, - en ze zagen aan weerskanten een sappig begroeiden
berm; - veel mos en varens, met gave, hei-groene bladeren. Soms wipte een vogel
voor hen uit, met vleugellichte sprongen, en even zuchtte Ina: Zoo licht te zijn!
- Vliegen wij ook niet? zei Frans terug, en ze keek verrast naar hem; - kende hij
ook deze blije stemming? Het was haast mooier dan geluk, - dankbaarheid, omdat
alle spanning gebroken leek, en alle zwaarte was weggevallen.
Ze glimlachte. - Ja, ik geloof dat we sterke vleugels hebben. Zoo vliegt een
roofvogel, gelijkmatig, zonder schokken en de lucht suist door zijn wiekslag.
Hij wilde zeggen: Vergelijk ons niet met roofvogels, - maar hij hield die woorden
in, zei eenvoudig: Als je maar plezier hebt vandaag.
- Plezier, dat woord is te zwak. - Maar plotseling kwam er een vleug van weemoed
door haar denken. Iets was er gezegd dat overmoedig klonk, en niet meer licht; - ze
wist wel wat, maar ze wilde het vergeten.
De morgen schreed voort, het werd warmer; het eerste rood van de herfstbladeren
begon te gloeien.
- Mag ik straks eens sturen? vroeg ze.
- Ja, na onze eerste rust; ik krijg trek in koffie, en jij?
Ze knikte. - Maar we moeten wachten tot we een aardige herberg zien, één met
een veranda en rieten stoeltjes, zooals je ze in Holland hebt.
- Maar Holland is aan den overkant van het water, dichtbij en toch ver.
- Zoo heb ik het al deze jaren gevoeld, zei ze.
- Heb je dikwijls heimwee gehad?
Ze aarzelde een oogenblik. - Neen. Verlangen naar een ander leven, dat misschien
wel, - ook in mijn huwelijk nog. Ik ben gelukkig geweest met Jack, maar het was
een geluk waarvoor ik op den duur onverschillig zou zijn geworden.
- Misschien had je niet je heele persoonlijkheid ingezet.
Ze keek hem aan. - Dat kan het wel geweest zijn.
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Nu zwegen ze weer een poos. Ze reden door een dorp, de kerk liep uit, orgeltonen
galmden na over de wegtrekkende menschen.
Waarom ga ik niet weer op een klein dorp wonen, dacht Ina, - het wordt toch tijd,
dat ik ergens dit uitgebloeide leven opberg. Maar ‘uitgebloeid’ was het rechte woord
niet, tenminste niet vandaag. Hoe onzegbaar mooi was de wereld in deze
laat-zomertinten, onder den machtigen, stralenden hemel! Ze voelde zich dankbaar,
zóó dat haar oogen er wijd van werden, en haar borst zich verruimde. Ze had Frans
Lenooy lief; in haar jongen tijd achtte ze niet voldoende op hem, nu wist ze wie hij
was. En ze kon dit nooit vergeten, het bleef bij haar. Deze dag ook, - die zuivere
vreugd.
Wat later, - ze hadden onder een kleine veranda zitten eten - moest ze Frans iets
van haar gevoelens zeggen. Ze zat met haar rug in de zon; - aan haar rechterhand
bloeiden stokrozen langs de spijlen van een oud hek.
- Ik voel het zoo, zei ze: Ons menschen is alles gegeven. Het leven, met de gedachte
aan den dood, - de smart, met het weten dat we gelukkig kunnen zijn, als we dat
willen, - de vreugd, en het medelijden met ongelukkigen. We kunnen zijn als de god
van de Joden, en zien dat de Schepping goed is.
Hij antwoordde niet dadelijk; - dan zei hij: Vandaag zijn we wel heel gelukkig, en ze keek hem dankbaar aan. Hij ging voort: Toen ik mijn huwelijk begon, ben ik
ook gelukkig geweest; - anders dan nu, juichender, en - onvaster. In Ruth heb ik me
ten eenen male vergist, - ze is een vrouw zonder hart; toch ben ik altijd veel goeds
in haar blijven erkennen. Je weet: er zijn de kinderen; en dan ook: Ruth zelf, - ze laat
me niet onverschillig. Ik zou haar kunnen haten, en een huwelijk is het niet meer
tusschen ons, - maar tot een scheiding kan het niet komen; - ik moest je dit toch eens
eerlijk zeggen. Je hebt het begrepen, dat weet ik wel.
- In dien tijd dat je weg was, zei Ina zacht.
- Ja. Maar de weken, de maanden daarvoor, - wat zijn die mooi geweest. Als we
heel nuchtere menschen waren, - dan hadden we dadelijk g e n o m e n - wat we n u
nooit zullen hebben. Maar we waren niet zoo berekenend, - we zouden elkaar daarmee
gekwetst hebben. We leefden naar een toekomst, als jonge, eerlijke menschen. Die
toekomst w a s er, doordat we er niet naar vroegen. Dit is voor mij het mooie: dat
we z o o onzen korten tijd hebben beleefd, - daardoor ook zal ik dien nooit vergeten.
Hij legde zijn hand op Ina's arm.
- We konden niet anders, zei ze.
- Neen; - het is ook geen verdienste van ons, - maar een geluk, dat we ontvangen
hebben.
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- Praat je voor het eerst over Ruth, omdat dit ons afscheid is?
- Ja.
Even bleef het stil, - dan zei Ina: We moeten den dag nu niet meer te lang maken.
Ze dacht aan haar eigen woorden: ons is alles gegeven, - maar deze uren werden haar
bijna te zwaar.
Voorzichtig zei hij: De dag is nog mooi, en we gaan je oude huis opzoeken; - ik
wil graag weten waar je gewoond hebt, met Jack en Lilly.
Maar ze verroerden zich nog niet, - alsof ze werden vastgehouden door die plek,
waar ze hun innigste woorden hadden gesproken.
Een dag later; - Frans zat met zijn vrouw in hun salon. Dien middag waren de jongens
naar school terug gegaan. Ruth had aan tafel over hen gepraat, en over haar bezoek
aan Timberhill; - er waren geen gasten geweest. Nu zaten ze zwijgend bij de leege
haard.
- Wil je een vuur hebben? vroeg Ruth plotseling.
Frans keek even op van zijn krant. - Een vuur? neen, het is nog zomer, - en met
een vluchtigen blik naar haar: maar je moet kleeren aantrekken.
Ze lachte even. - Om j o u hoef ik zeker geen avondtoilet te dragen.
- Neen, zei hij droog, - maar een beetje belangstellender liet hij erop volgen: Ga
je nog uit?
- Wat doe jij? vroeg ze terug.
- Ik heb een conferentie, - hier, om negen uur, op mijn kamer.
- O, dan blijf ik thuis, en ik ontvang niemand.
Een stilte. Toen begon Ruth weer: - Sinds mama's dood - en brak af.
- Wat zeg je?
- Niets. Denk je er ooit over, dat ik mijn moeder mis?
- Neen, ik wist niet dat je haar miste.
- Hm; - een dergelijke vriend krijgt een mensch nooit terug, iemand waarmee je
niet noodig hebt vertrouwelijk te zijn, omdat ze je altijd begrijpt.
- Dus je was nooit vertrouwelijk met je moeder.
- Dat zeg ik niet. Maar ze nam een bijzondere plaats in, - die blijft nu open.
Hij wist niet wat daarop te zeggen. Voor hem was de dood van de oude mevrouw
Parler een opluchting geweest, - maar nu had hij een onbehagelijk gevoel van
schaamte, en hij zocht naar een nieuw onderwerp van gesprek. Er gingen een paar
minuten voorbij.
- Je vraagt niet eens hoe de nieuwe auto liep.
- O ja; - en?
Hij vertelde, en ze vroeg bijzonderheden. Het viel hem op, dat hij alles
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wist te beantwoorden, - niets bleek er aan zijn aandacht te zijn ontsnapt.
Nog voor ze waren uitgepraat, werd hij weggeroepen.
Langzaam liep Ruth naar haar slaapkamer om zich te verkleeden. Even luisterde
ze toen er gebeld werd; als er toch eens iemand voor haar kwam? Maar wie? Ze had
een paar vriendinnen, och ja. Haar moeder was iemand geweest die tegen haar opzag,
onvoorwaardelijk, dat deed geen ander, haar man zeer zeker niet. Kijk, ze sliep hier
alleen, sinds maanden. Vroeger sprak Frans eens over een scheiding, - maar hij bleef
bij haar. Nu leek hij verder weg dan toen. Ze had iets verloren in haar leven - aan
die onverzettelijke kracht naast zich - en waardoor? wat had ze verkeerd gedaan?
Hij verweet haar niets, - maar trok zich terug. Ze had hem gevraagd: Blijf je op de
logeerkamer slapen?
- Ja, liefst wel, zei hij.
- Dan was je ook dien eersten keer niet ziek.
Hij keek haar even aan, verwonderd. - O, dat weet ik niet meer. - Plotseling zei
hij: Je moet het niet als een beleediging opvatten.
- Hoe dan wel? - Daarop antwoordde hij niet. - Ik zou veel kunnen denken.
- O, dat zal je niet doen, - je bent verstandig. Ik wil eens alleen zijn, rustig, ik ben
het haast nooit. Overdag zit ik als in een draaimolen, waar ik in- en uitspring. - Veel
meer had hij niet gezegd.
Hij was bijna vijftig jaar en had nooit naar andere vrouwen gekeken. Als ze nu
ging veronderstellen dat er een ander was - Een ander? wie, in godsnaam? Het stuitte
haar tegen de borst, zoo te denken. Zijzelf was trouw, - ze zag tegen Frans op; - ze
zou misschien niet getrouwd zijn, als ze Frans niet had ontmoet.
- Zoo, nu had ze een wollen japon aan met lange mouwen. Voor de spiegelkast
bekeek ze zichzelf. Had ze er ooit jonger uitgezien? haar lichaam was nog zoo lenig.
Alleen die hand, met den mageren pols, die was oud; - vreemd, dat dat haar verried.
Vond hij haar oud, Frans? zou hij een jongere vrouw willen? Ze beet in haar onderlip.
Nooit zou ze hem afstaan; - en ze wilde vóór hem sterven, - wat hij daarna deed,
deerde haar niet meer. Haar moeder was lang weduwe geweest; arme mama, - de
wereld had geen medelijden met eenzame vrouwen, en van je kinderen had je niets
te verwachten.
Wat een geluk dat Frans niet was warm geloopen voor dien oorlog. Hoe had hij
het ook eens gezegd? - ‘Ik voel niets voor trouw aan het zinkende schip’, - maar dat
sloeg op zijn zaken. Ze glimlachte even; - sinds ze Timberhill had, wist ze wel hoe
het stond met die zaken van haar man. Op vele punten kon ze gerust zijn - misschien
op alle.
Een vrouw die benijd werd; - natuurlijk. Ze hief haar hoofd op. Niemand zou ooit
haar nederlaag kennen; - zelfs voor Frans zou ze die weten
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te bedekken, - ze hoefde zich maar te houden alsof ze overwonnen had, - en dat viel
haar nog niet moeilijk, goddank.
Vlug, met beheerschte bewegingen, liep Ruth terug naar haar salon.

Tiende hoofdstuk.
Het werd winter, Amy keek dikwijls naar haar mevrouw en vond dat ze bleek zag.
- Nu bent u den heelen zomer niet uit geweest, zei Amy, - u praat wel over reizen,
maar u doet het niet.
- Later misschien, antwoordde Ina, als juffrouw Lilly terug is.
Ze had vrij veel werk. Eens, in een trieste en toch bijna overmoedige bui - ze
voelde weemoed achter haar gewone opgewektheid en tranen in haar lach - had ze
een narrenpak geteekend. - Het is zot, zei ze zichzelf, dat Frans me lief heeft en dat
ik hem nooit meer zie, - dat Lilly ver van me weg is en maar weg blijft, terwijl ik
heimwee proef achter haar voorzichtige woorden. Wie van mij houdt, schijnt mij te
moeten schuwen. Voor haar lag een blad papier, waarop ze kinderjurkjes had
ontworpen. Nu teekende ze een man met een grijns op zijn gezicht, en een narrenkap
die zijn voorhoofd bedekte. Zijn oogen waren groot, als van een kind, zijn mond was
oud en verwrongen. En hij kreeg een fantastisch pak aan, bont en somber, met hier
en daar een helle veeg. - Ze had er plezier in. Waarom zou ze altijd ernstige kleeren
moeten maken voor deftige menschen? de wereld had haar lach, en haar dwaze
mislukkingen.
Zoo begon ze maskerade-costuums te ontwerpen, en al gauw vond ze er een
afnemer voor. Het hield haar bezig, al die avonden dat ze op Frans wachtte. Ze wist
wel dat hij niet zou komen, - hun afscheid was een afscheid voor goed. Maar als hij
zwak werd, als hij te zeer verlangde, dan zou ze hem zien. Plotseling zou hij weer
voor haar staan; - hij had haar noodig, en ze was bereid. Kon een vrouw opener bereid
zijn? - Amy wist wel dat ze wachtte. Als de spanning heel groot werd, dan praatten
ze samen.
- Zou er weer gauw een brief van juffrouw Lilly komen? ik verwacht haar nog
dezen winter thuis, Als ze door dat examen heen is, dan heeft ze daar iets bereikt,
dan kan ze terug. En we zijn verstandiger dan vroeger, we leven meer voor ons
plezier, jij ook, Amy, denk daaraan.
Amy lachte. - Maar mevrouw!
Ernstig zei Ina: - Kind, ik gun je zooveel goeds.
Nu voelden ze beiden tranen in hun oogen, en ze herinnerden zich weer het werk,
dat niet verzuimd mocht worden.
Lilly's brieven werden uitvoeriger en hartelijker van toon. Het was wel duidelijk
dat De Nieuwe Wereld haar niet meeviel. Ina raadpleegde haar vriend James, - die
haar zelf liet praten. - Al te gemakkelijk, zei ze,
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moet het toch niet gaan. Kijk, ik houd er niet van, mijn eigen leven te citeeren; - laat
een ander het beter hebben, - zonniger. Maar ik wil dat het kind haar eigen grilligheid,
achteraf, au sérieux neemt. - De heer James knikte. Zoo kwam Ina er toe het meisje
te zeggen, dat ze altans één examen aan die Amerikaansche universiteit moest doen.
Lilly antwoordde dat ze hard aan 't werk was. Haar zou dit land geen kwaad doen,
maar haar moeder mocht blij zijn, dat ze het nooit had gezien. - Als u reizen wilt, ga
dan naar het vasteland van Europa, - Spanje, Italië, maar kom niet hier. Ik zelf zou
kunstgeschiedenis willen studeeren in een oude, Fransche stad. - Goed zoo, mompelde
Ina, leve de kathedralen, en de paleizen der koningen!
Dien Oudejaarsavond had ze het gevoel alsof haar eigenlijke leven werd afgesloten.
Ze wist dat Frans niet meer zou komen. Hij mocht al eens aan haar denken, lust
hebben haar weer te zien, - hij kwam niet. Ze had een sterken man leeren kennen; maar niet voor het eerst. Ook Jack was sterk geweest, meer in 't verborgen misschien,
stiller. Als ze hen naast elkaar zette, dan zag ze dat Jack de meerdere was, - en ze
verlangde plotseling naar hem met een gevoel van groot heimwee. Ze was zijn vrouw
geweest, ze woonde in zijn huis, - toen werd alles haar ontnomen. Aan den strijd met
Lilly kon ze niet zonder huivering denken. En toen, - haar ontrouw, die ze haar
eindelijke liefde had genoemd, - Frans. Ze verborg haar gezicht in haar handen. Het
leven was zoo verbijsterend groot, haar denken kon het niet omvatten. En toch - nu
ze hier gestrand was - Ze herhaalde dat woord: - gestrand-; de stormen gingen voorbij,
en de woelende golven. Ze kreeg rust, ze zou haar leven in kaart kunnen brengen,
enkele simpele lijnen. Had ze waarlijk geleefd? het leek kort en zonder beteekenis.
In gedachten schreef ze aan Lilly: - Oudejaarsavond, - mijn leven is voorbij. Als je
nog komen wilt, het is mij goed, maar ik vraag er je niet meer om. Als ik Frans op
straat ontmoette, zou ik hem ook niet vragen te komen. Eens moet het uit zijn. Was
het lang of kort? ik weet het niet, - het was zwaar en ontroerend.
Toen Amy bij haar binnenkwam, herstelde ze zich. - Laat je ons iets goeds drinken,
vanavond? In het nieuwe jaar komt juffrouw Lilly thuis.
- Weet u dat zeker, mevrouw?
- Ja; - ik denk in April. We moeten maar wat vooruit zien. - Tegelijkertijd dacht
ze aan den versregel dien ze al in Holland had geleerd: ‘Old year, you shall not die’,
- en ze dorst Amy niet aan te kijken.
- We moeten maar vroeg schoonmaken, zei het meisje.
- Ja, of verhuizen.
- Verhuizen, mevrouw? waarom?
- Och, om weer eens opnieuw te beginnen.
- Maar u bent aan dit huis gehecht.
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Ina antwoordde niet. Ze citeerde verder: ‘So long as you have been with us, ‘Such
joy as you have seen with us’. - Dan zei ze haastig: Neen, we zullen maar blijven.
Amy schikte de kopjes op het theeblad. Als mijnheer Lenooy vanavond niet komt,
dacht ze, dan wordt mevrouw nog wanhopig. Arm mensch. En als juffrouw Lilly in
Amerika blijft....
Maar op dat oogenblik sloeg haar mevrouw rustig een boek open.
Eens ging Frans op weg naar Ina, een Zondagmiddag in Februari. Ruth maakte visites
in haar eigen auto; - hij had geweigerd mee te gaan. - Ik heb nog te werken, zei hij,
- maar hij liep al gauw het huis uit. Er was op dat oogenblik iets boosaardigs in hem;
hij haatte de zelfverzekerdheid van Ruth, hij verachtte zijn eigen ‘braafheid’, die
hem van Ina had weggehouden. Zoo was het niet in de eerste plaats verlangen naar
haar, dat hem dreef, eer een jongensachtige lust om iets te vernielen. Hij zei zichzelf:
ruim vijf maanden heb ik het volgehouden, - nu moet het breken. Maar hij haastte
zich niet. Hij wist dat hij onmogelijk den afstand te voet kon afleggen, toch liep hij
nog voort. Onderwijl praatte hij als tegen haar: Het is me niet zoo slecht vergaan,
Ina - zulke dingen vallen wel mee. Een mensch heeft zijn werk - en de armoede
waaraan hij gewend is. Maar plotseling, een grauwen Zondag, wordt ons slavenleven
belachelijk; - belachelijk, hoor je. Waarom zouden we ook nog ons zelf binden,
terwijl we al gebonden worden door.... ja, door wat al niet?
Vijf minuten later was hij bij een halte, waar een auto-bus juist weer in beweging
kwam. Hij sprong er op. Een half uur reed hij mee, stapte uit in een stadscentrum.
Daar moest hij zich oriënteeren; - de straatnamen om zich heen kende hij niet, en
van de hoofdrichting van zijn bus was hij niet meer zeker. Op den hoek waar hij
stond was een bloemenwinkel; - hij ging er binnen om den weg te vragen. Maar toen
hij een oude, magere vrouw tegenover zich zag, kocht hij wat bloemen, witte seringen
en anjelieren. Onderwijl bleek het dat de vrouw niet meer van Londen kende dan
haar eigen buurt. Haar klanklooze, onderdanige stem hinderde hem vaag. - Op goed
geluk liep hij verder; het papier van zijn bloemen, die hij al te zorgvuldig droeg,
ritselde in den wind. Het werd al donker; de laag-hangende, grijze hemel was vuilig
gekleurd met het rood van de stadslichten. De wijk was hem toch niet heelemaal
vreemd. Weer sloeg hij een hoek om, lette scherp op of hij een huurauto zag. Deze
straat, vale huizen als kazernes, hooge steenen stoepen, die altijd donker waren,
achter den gevel wijkend; - hier en daar een kind, dat lusteloos speelde.... Waaraan
werd hij herinnerd? Stil - hij moest hier hebben gewoond met Ina, - één straat meer
naar rechts, of naar links. Was het zoo armelijk geweest, en zoo troosteloos? Hij liep
verder, de eerste dwarsstraat in, en zoo kwam
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hij er, nog eens afslaande. Ja, deze straat was wat nauwer dan de vorige; aan één kant
hadden de huizen smalle houten erkers, die waren misschien eens geel geweest; nu
zat er nagenoeg geen verf meer op. Zij hadden aan den anderen kant gewoond, hij
wist het nummer nog: 143. Alsof het het doel van zijn tocht was geweest, zoo liep
hij nu haastig, om dat nummer te bereiken. En hij stond ervoor stil. Tweehoog
woonden ze; de voorkamer was de zijne. Twee smalle, bijna vierkante ramen in
grauwe omlijsting; dunne, vuil-gele gordijnen hingen gelaten neer. Hij had dat alles
toen niet gezien, of het hinderde hem niet. Ze waren jong, - en de huishuur was hoog,
in Londen. Wel, en ze hadden zich beiden opgewerkt. Toch stemde dit beeld hem
oneindig triest. Ina, die hier in en uit ging, die uit Holland gevlucht was, - naar d e z e
vrijheid. En hij liet haar zoo gemakkelijk weer gaan; zij huurde een kamer voor zich
alleen, zoodra ze werk had gevonden, - wilde niet langer van hem afhankelijk zijn.
Natuurlijk had hij altijd eerbied voor haar gevoeld, - destijds schatte hij haar niet
veel minder dan zichzelf. Nu bewonderde hij haar, en hij zou voor haar kunnen
knielen, - ze was mooi en fier, als een vrouw van hooge geboorte. Eenzaam woonde
ze nu, maar in een eigen sfeer, - en ze was niet meer jong. Ina, dacht hij, ik zal je
rust niet verstoren.
Peinzend liep hij voort, - hij wist niet waarheen. Totdat een auto dicht langs hem
reed, de chauffeur hem iets toeriep. Hij knikte, gaf het adres van zijn huis. Op de
bank naast zich legde hij de bloemen. En die wilde hij daar laten liggen, - maar toen
hij uitstapte, greep hij er toch naar.
Een van zijn dienstmeisjes zette ze in water.
- Bloemen, zei Ruth, toen ze was thuisgekomen - wie is er geweest?
Het meisje, dat toevallig in de kamer was, antwoordde voor hem: - Mijnheer heeft
ze mee gebracht.
- Zoo. - Toen ze alleen waren, kwam ze op hem toe. - Zoo, herhaalde ze, je krijgt
attenties voor je vrouw. Haar stem klonk niet hard, en hij keek naar haar op.
- Is dat je - onaangenaam?
Nu glimlachte ze, steunde met haar hand tegen den rug van zijn stoel.
- Welnee, malle jongen, ik waardeer het. En, omhoog wippend, kuste ze vluchtig
zijn kruin.
In Mei kwam Lilly thuis, Ina reisde haar tot Liverpool tegemoet. Zoo zagen ze elkaar
weer, allereerst in het bedrijvig tumult van de haven. Lilly had iets luids over zich,
als moest ze het gedruisch van brekende golven overstemmen, en ze leek Ina jonger,
dan toen ze gegaan was. Zelfs werd Ina een oogenblik herinnerd aan hun allereerste
ontmoeting, toen de
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sterke, donkere blik van dit kind haar meer had bekoord dan Avenda's lieve teerheid.
Lilly was vervuld van haar reis. Ze maakte korte, scherpe opmerkingen over haar
medepassagiers. Met de vrouwen had ze zich weinig bemoeid, maar onder de mannen
was er vooral één geweest, dien ze vurig bewonderde. Waarschijnlijk een type, dat
u niet zult waardeeren, zei ze, - een handelsmagnaat, een stoere, heel intelligente
man, die een stukje wereldhandel beheerscht.
- Wat voor leeftijd? vroeg Ina.
- O, oud, maar met jonge bewegingen. Zeg moeder, ik ga nu gauw afstudeeren en
dan wil ik de praktijk in. Die enkele geniale millionnairs is het beste wat Amerika
heeft. - Ze praatte veel door elkaar, en heel dien dag bleef er dat verre in haar oogen,
dat denken deed aan het blinken van de zee.
Ze kwamen thuis. - Amy, jij bent nog dezelfde. Ja, moeder is wel een beetje oud
geworden, en ik ben geen twee jaar weg geweest.
- Dat scheelt anders maar weinig.
- En straks gaan we samen naar Parijs; - ik snak naar echte beschaving, en kunst.
- Och kind, zei Ina. Amy en zij keken met een even verwonderden glimlach naar
het jonge meisje, dat nog met hoed en mantel aan door de kamer stapte.
- U wilt toch wel eens iets beleven, na deze twee doodsche jaren. - Plotseling lachte
ze. - O, wat gek, u bent carnaval-costuums gaan ontwerpen; - hoe kwam u daartoe?
Ina antwoordde niet. - We kunnen wel eens op reis gaan, zei ze, maar voorloopig
zou je het je hier behagelijk kunnen maken.
- Natuurlijk; dit is een prettig huis. Krijg ik mijn oude kamer terug? - ik ga hard
werken, en toch - toch me wat meer aan u wijden. Gezelligheid zoek je in Amerika
tevergeefs. Oom Herbert is een schat, maar tante Winny.... Ik heb een paar dingetjes
voor u in mijn koffer. Eigenlijk kan je daar niets koopen, behalve rubber-corsetten.
Het is een raar land.
- Ja, dat lijkt wel zoo.
- Onzinnig, dat u mij erheen wou brengen; - ik ben zoo dikwijls blij geweest....
Ze brak af en kwam naar Ina toe. Tusschen haar jonge handen vatte ze dat hoofd. Waarom bent u zoo grijs geworden? Nu blonken die oogen toch van heel na. - Heeft
u verdriet gehad om mij?
- Och kind, - ook wel een beetje, ja.
Lilly ontroerde, - want die enkele woorden deden haar een heel leven vermoeden,
waarvan ze weinig wist.
- Ik houd veel van u, zei ze, en haar mondhoeken trilden. U moet het me maar
vergeven dat ik weggeloopen ben.
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- O ja, lieveling.
Amy was de kamer uitgegaan. Nu komt mijnheer Lenooy zeker nooit meer terug,
dacht ze.
Ze wijdde zich geheel aan Lilly; - samen maakten ze een reisplan voor Juni; voor de
overige zomermaanden huurde Ina een huisje in het Zuiden van Engeland. - We
zullen genieten, zei het kind iederen dag, en wilde haar blijdschap weerkaatst zien
in moeders oogen.
Ina voelde haar leven afgepaald. Frans kwam niet terug, ze wist het, - de moeilijkste
tijd was nu immers voorbij. Het zou heel jammer zijn, als hij nu nog haar stoorde, maar ze beet op haar lippen terwijl ze dit dacht, en ze had het gevoel alsof haar hart
in een leegte viel. Toch wist ze zich rijk met Lilly's liefde; - het kind had haar nog
noodig, en dat gaf haar veel meer steun dan ze gedacht had. Ze waren vrij om te
reizen en te genieten, - ze zouden iederen dag samen zijn. En dan hernam het leven
zijn gewone loop; ze werd een oude vrouw; misschien, als het lot gunstig was, mocht
ze nog de kinderen van Lilly zien.
Eenmaal, kort voor hun reisje naar Frankrijk, zag ze Frans in den schouwburg; hij had een loge tegenover de hunne. Ze herkende Ruth, door een enkel woord van
hem indertijd, dat ze niet vergeten had. Een kleine, slanke vrouw, met krullend,
rossig-bruin haar, en een regelmatig, fijn gezicht. Een oogenblik wilde ze fel denken:
Die man is van m i j , - maar dadelijk voelde ze het onechte daarvan. - Neen, zei ze
toen, als tegen die andere vrouw, van mij is hij zeker niet. Wat beteekent het, dat ik
hem lief heb? misschien heeft zijn typiste hem ook lief, of zijn jongste vrouwelijke
bediende. Liefde brengt de wereld nader tot ons, - niet altijd één enkelen mensch.
Liefde is wijzer dan wij zelf; - we verlangen niets meer dan dien één, - maar we
krijgen: de mogelijkheid om verder te leven.
Ze wees hem Lilly niet aan, en ze geloofde dat hij haar niet zag; - zoo werd ook
deze gebeurtenis voor haar zelf niet heel belangrijk.
Een week later stond ze met Lilly aan de verschansing, een helderen, vol-zomer
dag, en zag de flauwe lijn van Engelands kust wijken. Het leven is een geweldig
avontuur, dacht ze, en als we het maar met open oogen beleven, dan is er niet zoo
heel veel verschil tusschen voorspoed en tegenslag.
Naast haar was Lilly begonnen te zingen.
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Avond in de bergen,
door Waldie van Eck.
Ver klokgelui, een Zondagsklank,
Terwijl een late zonnesprank
Van achter wolken, onvermoed,
De toppen paars verkleuren doet. Aan hooge rekken opgetast
Droogt versch-gemaaid de korenlast
En d' avond daalt in 't vredig dal.
Maar achter ons de waterval
Met hol-eentonig bromgeluid
Breekt dwingend zich de rotsen uit
En 't is alsof zijn dof geweld
In 't groeiend duister luider zwelt
Tot dreigend dreunt door 't donker dal
De stem van verren waterval.
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Maraba
door Siegfried van Praag.
Voor Sam van Beek.
HET was in den tijd, dat er nog wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats vonden.
En dat dichters ze nog mochten navertellen.
Ridder Albert de Château-Thierry was Zuidwaarts en Oostwaarts getrokken met de
talrijke hoorigen en vrije mannen, die hem dienden, om het Heilige Graf te ontrukken
aan de ongeloovigen.
De ridder was jong. De vroegtijdige dood van zijn vader had hem reeds op
twintig]arigen leeftijd heer doen worden van uitgestrekte grondstreken, van korenen wijnakkers, van wildrijke bosschen, van jacht- en woonkasteel; ook was hij de
meester van talrijke gezinnen, die voor hem baden, omdat zijn vader een goed Heer
geweest was.
Zijn vader had hem doen opvoeden in het licht der kapellen, aan den voet van
altaren en de jonge man zwoer, dat hij de tengere Heilige Maagd zou beschermen,
waar men haar onbillijk of onwaardig bejegende.
En toen nu de grauwe monniken door het land trokken en predikten op den Heerweg
en vertelden, dat daarginds door bruinhuidige wreedaards het stille graf van 't
onschuldig kind der Maagd geschonden werd, balde Albert de vuist en drift kleurde
zijn smal en jong gezicht.
En hij dacht niet meer aan de genoegens van zijn leven - de jacht, de liedjes van
Thibault de Chateaudun - den zwervenden Trouvère - den dampen den hooi- en den
geurenden korenoogst; hij dacht niet aan de rust van zijn landslieden, wier huiselijke
vreugde zijn vreugde was. De uren kropen te traag; de paarden stampvoetten te lang
op den voorhof van zijn kasteel; de wagens bleven te leeg. Vertrekken, om Godswil
vertrekken. Het was hem, of er voor zijn slotpoort een zwakke door een sterke werd
omgebracht en men hem verhinderde te hulp te snellen.
Maar eindelijk trok de stoet van wagens, paard en voetvolk weg. Lansen staken
op; helmen glommen; pluimen wuifden; paarden briesten, steigerden.... Tot nog
slechts een wolk op den weg aan de reizenden herinnerde en het barsche geblaf van
achtergelaten honden, die hun kelen bijna smoorden aan hun strak getrokken ketting.
Albert de Château-Thierry trok verder en verder, naar het Oosten en het Zuiden
en velen waren zij, die afvielen. Velen, die zich verlustigden in de tapijtenkamers
van Constantinopel. En anderen, die uitgeput aan den rand van den weg neervielen.
Sommigen, winstgierig, plunderden reizende kooplieden uit en kregen vreugde in
dit bedrijf. Zij werden roovers.
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Ook waren er, die zich vergrepen aan de Jodenkolonies in de donkere streken van
Oost-Europa, en die hiermede hun plicht voor volbracht hielden.
Maar Albert wilde niet omzien, niet naar rechts, waar vrouwen lokten, wier
naaktheid gladder en weeker nog was dan in zijn gewesten, niet naar links, waar het
doel werd ontheiligd in roof en bloed en vooral niet achter hem, waar de teere luchten
moesten hangen over de gulden velden en de aren het lied van de korenzee zongen.
En het woordje ‘douce France’, dat in hem lag en versmelten kon met het bloed van
zijn lichaam en het vleesch van zijn borst, tot hem het ademen zwaar viel, drong hij
terug met de kracht van zijn wil. Hij rekende op zijn oogen, zijn turende oogen, de
eenigen, die hem ter wille waren en naar voren staarden, zoo sterk staarden, tot het
hem was, of een jonkvrouw aan den hemel stond en hem wenkte....
Maar ook Albert de Château-Thierry bezweek aan het eind van de reis voor het
doel.
Hij was een stad van het Oosten binnengereden, hij afgedwaald van de weinigen,
die hem gebleven waren, alleen met het paard onder hem, dat hij niet meer voelde
en dat hem niet meer voelde, beiden aangetrokken door het heimwee van het einde
en de toekomst, en belast door het heimwee naar het verleden en den beginne.
Albert de Château-Thierry was jong en schoon; een smal, lenig mannenkind, dat
van vrouwen nog slechts gedroomd had.
En achter haar sluiers begeerden hem, den heel ongewonen vreemdeling, zoo hoog
als een man en zoo slank als een knaap, de rijpe vrouwen van de stad en bewaarden
zijn beeld om het te bedroomen in de doffe hitte der vrouwenvertrekken.
En Albert wist niet dat deze ‘ongeloovige nonnen van het Oosten’ naar hem
verlangden, maar hun wenschen werden door de lucht verzameld en belastten hem
met groote benauwenis en bonden hem met onzichtbare sluiers, die hem
benedenwaarts trokken naar het hart van de aarde.
Heel plotseling echter openden zich wijd zijn geloken oogleden en zagen zijn als
vast-gezette oogen.
Voor zijn paard, in angste, had zich een vreemde groote vogel gestort en als om
zijn eigen dood niet te zien, had hij den kop in het stof van den weg begraven.
Een veertapijt was voor zijn paard gespreid. Met glanzende, groengulden oogen
keek de aarde naar hem op. Een meer van blauw, zoo gloeiend als slechts purper
rood kan zijn.
Albert staarde rond; wie schonk hem dit kloppende tapijt, met gulden stof bestrooid,
met edelsteen gepoederd, met middaglucht geverfd?
Van zijn paard sprong de edelman en greep het kleurenwezen en 't bleek een vogel
toch te zijn, een vogel, zooals hij niet gissen kon, dat er
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bestond. Zijn kleinen, trotschen kop kroonde een draden-teer, veeren diadeem, zoo
fijn of 't slechts teekening, geen tastbaar stof was.
En als een tapijt, geweven door gulden naald, met zonneschijn als draad en
hemelkleur als stof en gloeiend boomschors als stramien, lag de staart over den
grauwen grond.
Bekoord schouwde Albert op het in zijn handen wild-kloppend dier en wilde juist
zijn greep ontsluiten om den vogel de vrijheid te geven en het in zijn vlucht te kunnen
nastaren, toen een meisje nadersnelde en plotseling voor zijn paard stilhield, zoo
schrikachtig als de vogel dat had gedaan.
Albert zei haar in gebroken woorden van het Oosten, pluksels van zijn reis, dat
haar vogel schoon was, Zijn menschenstem bracht het meisje tot zichzelf terug en
zij tikte bestraffend den vogel, die haar ontloopen was; zij woonde ver en was gelukkig
hem terug te hebben. Met kinderlijken eenvoud keek zij den jongen ridder met den
blonden, kleinen knevel over den fijnen mond, het smalle gelaat en de grauwe oogen
aan, en voelde zich blij met wat haar blik haar bracht, als hij, toen de vogel voor hem
was neergestreken.
Toen zag ook hij haar, hoe heel jong ze was, met enkels teer als kralen van een
scapulair en oogen als een ovalen inktbron, omringd door 't hooggewas van lange
wimpers, die zich erom open vouwden. En een middel als een palmschacht en handen
als spelende vlinders, en tanden van teer ivoor, en een mond en.... en. Albert van
Château-Thierry fluisterde.... Ver.... ver.... woning? Het meisje knikte, vroolijk, dat
er verstaan tusschen hen mogelijk was.
‘Ik ga met U’.... zei hij en zelf even verschrikt met woord en daad als zij, greep
hij het meisje om 't midden, week als van 't naakte lam en zette haar op zijn paard
en vóór haar, op den geharnasten kop van het hooge dier, zetelde zich de vogel der
kleuren en ze reden de verte in....
Hun lichamen beefden en hun harten klopten wild en hun tongen schroeiden in
hun monden. De vogel kraste rauw-mauwende angstkreten. Die van verre, maar
steeds dichterbij, van steeds meer kanten beantwoord werden, tot heel het veld in
geweeklaag stond.
Waarom toch was hun angst.... zij voor hem en hij voor haar.... terwijl ze elkaar
omklemden als verwachtten ze van elkander bescherming.
Eindelijk, ver buiten de stad, kwamen zij aan een kleinen tempel, die dikblauw
was beschilderd en door een rieten dakje bedekt werd, dat golfde als buffelhoornen
en in 't midden naar boven puntte. Op korten afstand daarvan stond een rieten huisje,
heel laag met rood geverfde raamkozijnen.
‘Tehuis’, fluisterde het meisje. Hij steeg vlug van 't paard, tilde haar op den grond,
terwijl de vogel met heftig klappen naar den bodem daalde en met trotsche afgemeten
stappen, die zwaar en breed den grond raakten, een wijle voortliep, zijn sterrenstaart
voortsleepend. En plotseling was de
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staart geen grondtapijtje meer, maar stond als een rond scherm opgericht achter het
trillend vogellijf. 't Was of het dier zichzelf een hemel maakte.
Het meisje, dat nu zij tehuis was, tot zichzelf kwam, lachte om de verbazing van
den Westerling en noemde het woord ‘Pauw’.
Hij wilde haar volgen, maar zij weerde hem af. - ‘Ik ben de pauwenpriesteres, arm
maar onaangeroerd. Roof mij mijn ziel niet.’
Maar met lichten drang drong haar Albert haar eigen woning te betreden en sloot
na haar de deur. In haar bescheiden woord had het meisje al haar pooveren weerstand
uitgesproken; zij was alleen, wees, en woorden van liefde waren vreemd en groot. 't
Was voor haar ooren als de glans der pauwenveeren voor haar oogen. En de ridder
was zoo jong, zijn stem zoo teer. De weinige woorden, die hem bekend waren, zoo
zeldzaam door hun klank, zoo vol als woorden van ééne, die makkelijk spreekt, nooit
zijn.
Tien dagen was zij zijn minnares. Beiden leerden tegelijk de liefde kennen en geen
ervaring beschaduwde hun geven en ontvangen.
En in de zonneoverdaad van den middag wandelden zij als kinderen hand aan
hand, tusschen de honderd pauwen van het meisje, die zetelden op de lage boomen
rondom het erf en op de takken, die de boompjes aan de beide kanten van den grooten
weg uitstaken. De zon ontstak nu eens tot glans dit en dan weer dat oog van hun
staarten, en streelde met licht de bolle blauwe borst en 't trotsche diadeempje van
den kop. En de grauwe pauwinnen, deftig, hadden ook haar deel aan den glans der
soort in 't groen van haar buik. Hun sombere kreten maakten de liefde der gezellen
wat weemoedig. Te veel glans behoeft op deze aarde demping.
En achter op den hof, zooals een meisje van zijn gewesten haar minnaar kransen
vlecht uit madeliefjes en groen loof, riep zij nog vele vreemde vogels om hem heen.
Eén was er, wiens halskraag warm oranje en wiens huif blond was als de korenaren
van het Westen; zijn borst was purper, puur als 't pauwenblauw. Op zijn rug stroomde
rusteloos het bierlicht goud. Slank was deze vogel als een weggeschoten pijl.
Dan was er één, wiens rug van teer wit zilver was en zwart als nacht zijn buik,
felrood zijn kop. Die liep met stevig, welbewusten stap er rond. En bleef soms stil
verwonderd staan met opgeheven poot.
Een lampioen van blauw en zwart en paars en groen, dat stroomde in en door
elkaar, scheen weer een ander.
Gedachtenloos, terwijl hun leven staag golfde als een kalme zee, leefden ze hun
dagen. In hen was liefde, rondom de vogeltooi,
Totdat, op een middag, Albert de panterhuid waarop het pauwenpriesteresje rustte,
verliet, over 't erf naar buiten liep en onrustig langs den weg tuurde.
Toen kwam gewikkeld in zijn pij van heidekleur, 't hoofd door de kap
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gedekt, een monnik den weg af, hield stil voor Albert, dien hij recht in de oogen
keek. En in de taal van zijn land zeide hij: ‘Ridder Albert van Château-Thierry, ik
zoek u. De welbekende taal was de sleutel op het schrijn, waarin 't geweten van den
jongen man geborgen lag. De deur sprong open. - Albert, wien 't bloed naar het gelaat
steeg, was plots de Christen-ridder weer, die optrok naar het kruis.
‘Gij, die lang trouw waart, hebt Uw plicht verzaakt. Gij zijt één van de velen, die
achterbleven en in de lusthoven der vrouwen van de ongeloovigen het kruit begroeven.
In den aanvang dacht men beter over U...’
‘Peccavi, Pater’, stamelde de vrome jonge ridder; ‘wat kan ik doen?’
‘Nog op dit oogenblik zadelt ge Uw paard en trekt met mij naar 't land van
Palestina.’
En de ridder plukte zich twee veeren uit de staart van den pauw, die hem het eerst
was tegemoet gevlogen en ging.
Toen het pauwenpriesteresje ontwaakte en ridder Albert niet meer aan haar zijde
vond, kinderlijk in zijn slaap om even daarna de groote grijze oogen op te slaan, wist
zij de helft van de waarheid.
En toen zij hem zocht op den weg, op het erf, begreep zij de geheele waarheid.
Zij riep haar pauwen en fazanten om zich henen, en knielde temidden van hen
neer en weende lang, in wanhoop, dank, smeeking en berusting. En met gelukzaligen
lach in haar zwarte oogen, waar tranen als losse dauwdruppels nog aan vasthielden,
stond ze op, rijk aan een groot besluit.
Negen maanden volbracht het pauwenpriesteresje nog haar dienst en was gelukkig
met wat in haar groeide.
Toen legde ze zich terneer op de panterhuid en baarde er een klein meisje, dat zij
Maraba noemde, omdat een Westerling het haar geschonken had.
En toen het kindje gespeend kon worden, nam zij twee har er lievelingspauwen,
legde Maraba in een mandje, dat zij vulde met het dons harer vogels, en bond de
snoeren van het mandje ieder aan één der zware pauwenpooten.
Een briefje legde zij in 't mandje en schreef erop: ‘dit kindje heet Maraba, dochter
van het Westen en de priesteres van het Oosten. Hij, die haar kronen zal met
pauweveeren, zal haar verlosser zijn.’
Zij riep toen tien harer fazanten en zeide hun: ‘Gij zult haar hoeders zijn. Breng
haar, waar haar plaats is. Moge de Godheid uw tocht zegenen!’
En met moeilijke slagen hieven zich de trage vliegers op en het priesteresje staarde
ze na; de gulden vogels, die in driehoek voorop, de tophoek vooruit, de twee blauwe
pauwen den weg wezen, en de vijf zilveren vogels, die in driehoek de basis naar
voren gericht, de achterhoede dekten.
Toen verliet zij haar hof, ging naar de ouden van de stad en zegde hun, dat zij
ontvangen en gebaard had en den dienst ontwijd.
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Den volgenden dag, terwijl de priesters zongen en het volk, één twee, één twee, in
de handen klapte, werd het pauwenpriesteresje verbrand.
De vogels vlogen westwaarts, steeds westwaarts. En de Godheid, die met hen was,
steunde hun zoo vlug moede vleugels en verhaastte hun tragen slag.
Zij, die hen zagen, dachten dat een engel door de lucht vloog met zijn stoet van
glanzende luchtruiters, en wierpen zich ter aarde, het voorhoofd in het stof.
En de vogels zweefden over streken, waar nog nooit een glanskind van het Oosten
de vleugels had geheven en kwamen eindelijk aan een groot en donker bosch, vlogen
over de kruinen - grafheuvelen van sombergroen - tot aan de lichte groene vlakte,
waarover de lucht zoo dun was als sluierweefsel en waar witte pluimpjes speelden
en wapperden in 't dunne blauw.
Bij een laag huis, dat zich schutte onder een ruw rieten dak, dat binnen een wijd
erf lag, en door een groenen heg omgeven werd, streken de vogels neer.
Het was in den jongen morgen. Als kraakte de nacht uiteen en brak de zon toen
door die bres, schalde een klank van ruwheid en van blijheid door de lucht. Een
vogelenklank, die hun, die uit het Oosten kwamen, onbekend was. En weldra brak
in de hoeve het leven aan alle kanten uit.
Toen sprongen de twee pauwen op den heg, hun staarten brachten sterren tusschen
't groen, hieven de halzen en stieten hun rauwen kreet uit.
Dat gaf verschrikking in de hoeve; vrouw en knecht snelden naar buiten en staarden
verrukt naar het adellijk vogelgezelschap, dat voor hen de vlucht niet nam.
Toen bemerkten zij het mandje, dat door koorden de pauwen bij hun pooten
bijeenhield; de man sneed de koorden door, de vogels, onbeweeglijk als beelden,
lieten hem zijn werk verrichten. En in een zachte mand vonden zij een kind, zoo
mooi, dat de ruwe man er voor terugweek. Het haar was zwart en had den glans der
staartveeren van den grooten haan, en de oogen waren grauw-blauw als de zee in
droefenis. De vrouw verstoutte zich, nam het kindje uit de mand en vond een briefje.
Maar geen van hen kon lezen. Men nam het kind en bracht het over het erf naar huis;
verwonderd waren zij te zien, dat de groote blauwe vogels met den sterrenstaart en
die met de gulden kuif en met den zilveren rug hen kalmpjes volgden en zich mengden
met het hoendervolk op 't groote erf.
De haan, Coqueluche, blies zich op, schudde zijn fellen rossen kraag, sloeg met
de vleugels, deed twintig sprongen van de aarde, doch één der groote vogels plaatste
zich voor hem, ontsloot een staart, zoo groot dat Coqueluche angstig ervan werd,
vooral toen hij naar voren boog, als om in zijn pracht den nieteling te omsluiten en
te vangen. Hij liep achteruit, hief den kop, stiet een gekraai van niet bevochten
overwinning uit, dat tot
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zijn kippen zei: ‘De blauwe vogel van het Oosten is koningin’ en verwijderde zich
met zijn gevolg.
Het kind bleef op de hoeve, die men in de buurt ‘de betooverde hoeve’ noemde, want
de hoenders, die men er zag, waren behekst, zoo zei men, en het kind was zoo schoon,
dat natuur het niet gevormd had. Een bastaard van Judas en koningin Herodiade was
het, zooals de oude monnik had geleerd, wien de boer en de boerin het briefje, dat
het kind had medegebracht, ter lezing hadden gegeven, en dat geschreven was in zoo
vreemde taal, dat zelfs de wijze monnik, die Grieksch, Latijn en de taal van achter
den Rijn kende, het niet ontcijferen kon.
Hij wilde niet dat een kind, misschien uit hellevuur geboren, den heiligen doop
ontvangen zou en zoo groeide Maraba, die men ‘plume d'or’ noemde naar haar gulden
vogel, zonder geloof op, in zeer groote eenzaamheid.
Een hoenderhoedster werd zij. - De boer en de boerin haatten het kind meer dan
zij het liefhadden; maar wijl er al spoedig aanzienlijke menschen kwamen, die van
de wondere vogels gehoord hadden en deze tegen goed geld wilden bekijken, stegen
hun verdiensten en lieten zij het duivelskind met rust, gaven het voedsel, opdat het
niet sterven zou en zetten het temidden harer hoenders, opdat men ook het kind zelf
kon komen bezien.
Een duivelsch bedrijf vonden het de buurtbewoners en meden den boer en de
boerin, die van het geld geen afstand wilden doen, maar het kind des te feller haatten,
omdat zij hen in verleiding had gebracht.
Zoo werd Maraba grooter en grooter, schooner en schooner en met dien groei
steeg de haat der menschen en hun geloof, dat de booze zich temidden van hen
gevestigd had om hen met vrouwenschoonheid en vogelengepronk in verzoeking te
brengen.
Niemand sprak tot het meisje, dat de landstaal maar gebrekkig kende en droomde
in woordlooze melodieën.
Zij bezat niets van zichzelve dan een mandje, een briefje en haar vogels, die men
haar niet ontnam, omdat men ze niet in persoonlijk bezit wilde hebben; 's daags
mochten zij zich met de hoenders van den boer mengen, maar 's nachts, het kwade
uur, dat de geesten hun macht uitoefenen, moesten ze een aparten kooi bewonen, die
met zware, roestige ijzers gesloten werd.
Kende Maraba de taal der menschen echter weinig, die der hoenders wist zij te
verstaan. Steeds omringd door tien fazanten, met aan beide zijden een pauw, liep zij
door het erf en strooide voer voor de kippen en Coqueluche den haan, voor Pimpeline,
't parelhoen, dat zoo nuffig rondtrippelde met haar vetgeronde lijfje en spitsen kop
en staart, en ging dan naar het vijvertje, waar Svelte, de groote, statige zwaan,
Cancarde de eend met
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haar flottille van gele kindertjes en Croquante, een vette waggelgans, rondzwommen,
en ieder naar hun aard het meisje met liefde verwelkomden.
Svelte krulde den witten hals, het sneeuwen koord, sperde de snavel-wipneus open,
het booze zwarte oog verloor zijn kwaadheid en hij trompette: welkom vogelenkind.
Cancarde klapte razend met haar vleugelen en klom als een oude moeizaam aan
wal, stap voor stap en trok haar gele kinderstoet van loopende eiertjes met zich mee.
En Croquante rekte het dikke lijf tot het als een maasbal op zijn ovalen punt stond,
strekte den hals en spleet den bek, tot de zon haar in de maag kon schijnen, kwakte
en kwakkerde lang en luid: ‘hoe schoon is Maraba met onze broeders van het Oosten.’
Dan als een poes streek Coqueluche de haan, die blinkende, spetterende halve
hoepel van gevederte langs Maraba's beenen, spande z'n borst en kraaide 't uit van
vroolijkheid en trots. Na de pauwen en de fazanten bleef hij toch maar de eerste, hij
Coqueluche, die Plume d'or het eerst het welkom had toegekraaid.
Toen het meisje vijftien jaren was, kwam eens een oude man den weg langs, voor
wien men bijna zoo angstig was als voor haar, die zich toch jong en schoon wist,
wijl deze oud, gebogen en gerimpeld. Het was Nathan ben Gamliël, Nathan le Juif,
een oude Jood, die met sieradiën van Oost naar West reisde.
Maraba had over hem hooren spreken als een kwade toovenaar, die vele landen
bereisd had en menschen met kruiden der helle aardsche gezondheid terugschonk,
maar eeuwige verdoemenis over hen bracht.
Een toovenaar, zooals ook zij een heksenkind moest zijn. Een vriend dus! En zij
had hem afgewacht, toen de mare rondging, dat hij in de streek was en hem had zij
haar brief getoond. Nathan was heel verwonderd, het meisje dat zoo mooi was, zoo
minzaam tot hem te hooren spreken; ook over het briefje, waarvan hij de taal kende
en over dien vreemden inhoud.
- ‘Luister mijn dochter. Eén die U liefheeft, schrijft U hier: “Dit kindje heet Maraba,
dochter van het Westen en de priesteres van het Oosten. Hij, die haar kronen zal met
pauwenveeren, zal haar verlosser zijn!” - “God zegene Uw weg”, zei nog de oude
man; toen keerde hij zich van het door het ontsluierde geheim ontstelde meisje af en
werd sindsdien nooit meer in deze streken teruggezien.
En Maraba's jaren groeiden weer en zij werd nog schooner.
Zij, die beweerden, de duivel heeft haar geplaatst om ons in verzoeking te voeren,
bleken de waarheid gesproken te hebben. Want al waarschuwden de oude lieden
voor het heksenkind, de jongelingen konden zich niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 38

417
weerhouden naar de betooverde hoeve te gaan en van over de heg de slanke hoedster
galante woorden te zeggen en haar om haar gunst te verzoeken.
Maraba echter schudde haar zwarte haar, dat zij als een heidinneke ongebonden
had gelaten, toonde haar witte tanden, lachte, sprak een paar woorden en tusschen
haar vogels stapte ze weer weg.
Dan, bij het vijvertje, met 't hoofd op de handen, zat ze op den voorovergebogen
stam van een ouden wilg en droomde van het vreemde briefje en van haar ouders.
Haar moeder had zij lief in 'r pauwen en fazanten, die wel op haar zouden lijken en
vreemd, haar vader, dien ze nog minder kende, openbaarde zich in Svelte den zwaan,
die zoo sneeuwblank over 't water gleed.
Toen Gaspard, een pachterszoon van over de heg haar hand had weten te grijpen
en haar smeekte de zijne te willen worden, zeide zij tot hem:
- “Zie Gaspard, mijn twee blauwe vogels zijn de eenigen hier in 't land. Zoo gij
mij de veeren van één hunner makkers brengt, zal ik de Uwe worden. En anders blijft
U geen hoop.....”
De goede grove jongen ging weg en ving zich een haan uit zijn vaders hof en sneed
hem de staartveeren uit.
Den volgenden dag, vol trots, verscheen Gaspard weer aan het groene haagje en
riep: “Plume d'or”.
- Zie Plume d'or, ik breng U de vederen van Uw duivelsche vogels. Gij wordt
mijn.’
Maraba glimlachte. ‘Niet de zwarte vlek maakt de maan, Gaspard, maar het
blinkend goud! Kom hier, Coqueluche!’ Zij nam den dikken haan in haar armen. Zie
Gaspard, hoe wonderwel Uw veeren passen in Coqueluche's staart. Kom nu ‘Pimauve’
- 't was de naam van haar pauw - en geef Gaspard eens les in veerenkennis.’ - En
Pimauve ontplooide den sterrenwaaier en dreef den angstigen haan terug tot in een
hoekje van het erf. - ‘Zie je Gaspard, hoe die praatsmaker 't kraaien heeft verleerd....’
En Gaspard, met beschaamde kaken, ging.
Een jaar verliep, toen Guillaume Montrel een groote, koene knaap, die met de
Normandiërs scheep gegaan was, in de streek terugkwam en vernam van de schoone
heks ‘Plume d'or’, bastaard van Judas en Herodiade.
De zeeman zwoer de schoone heks te zullen temmen en liep naar de hoeve en riep
met luide stem ‘Plume d'or.’
Het meisje onverschrokken, naderde. De jonge man vond haar zóó mooi dat hij
het spotten vergat, haar beide handen toestak en zei: ‘Plume d'or, jij bent geen heksenmaar een zonnekind. Uit verre streken kom ik, waar ik vrouwen genomen en verlaten
heb, maar bij God, geef me je hart en
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ik blijf bij je, heel het leven, en als je des duivels bent, vecht ik voor je tegen den
hemel, en als je van den hemel komt, zal ik de hel bestrijden. En mijn dolk tusschen
de ribben van één ieder hier, die niet voor je buigt als voor een koningin.’
Maraba was aangedaan door de drieste eerlijkheid van Guillaume, en het blond
van zijn snor en de zeeën-waarachtigheid van zijn oogen waren haar lief. Ze zuchtte,
want ze wist, dat ook deze haar verlosser niet zou zijn.
- ‘Luister Guillaume. Twee van die blauwe vogels zijn er in dit land. Breng mij
de veeren van een makker en ik zal de jouwe zijn.’
- ‘Ik breng je ze, Plume d'or. Al kost het mij leven en ziel,’ riep de zeeman, zwaaide
vroolijk zijn muts en ging.
Naar de kuststreken trok hij en zag er albatrossen hun vleugelen ontsluiten, zag
er meeuwen en plevieren, maar de blauwe vogels van Plume d'or, die zag hij niet.
Eindelijk keerde hij moede van verlangen op een avond huiswaarts en ging naar
Maraba en bood haar witte veeren aan.
- Ik vond de blauwe niet en toch Plume d'or breng ik U deze van een vogel, dien
ik vervolgde in mijn kleine boot, geheel temidden van de booze, groene golven. Ik
schoot hem en hij stiet een schoonen zang uit, een treurzang. Hier zijn zijn veeren....
Angstig verwachtend keek Guillaume. Maraba nam zijn handen van over de haag
en kuste ze.
- ‘Zie Guillaume, Uw geschenk is mij dierbaar, want ook in mij is de kleur dier
veeren. Svelte’, riep ze.... en de groote zwaan kwam waggelend nader, zijn hals inen uitkronkelend.
- ‘Herkent ge die veeren?’ vroeg ze Guillaume. ‘'t Zijn zwaneveeren, van zee en
lucht, hun is de reinheid van een onbetreden aarde, maar niet zijn zij geschapen op
een Godenfeest.’
‘Dank je, Guillaume, je waart dicht bij me, ga nu....’
En de zeeman liet het hoofd hangen en ging heen, terug naar de Normandische
gewesten en koos zee om naar de blauwe vogels van Maraba te zoeken.
En weer verliep een jaar. Maraba werd droever en droever, omdat haar verlosser niet
kwam, van wien toch het briefje had gesproken. En de boer en de boerin werden
steeds boozer jegens haar.
Tusschen haar vogels zat zij en staarde van den glans van den pauwestaart op de
jubelende kleuren van haar fazanten, staarde tot de kleuren tot wezens werden, een
vader en een moeder, die elk haar een hand op het zwarte hoofd legden en haar
zegenden.
Totdat van den straatweg paardengetrappel en vroolijk muziekgeschal, gelach en
gejuich weerklonk.
Nieuwsgierig naderde Maraba de heg en zag weldra een stoet jonge edelen in
fluweelen gewaden, goudbestikt, den weg afrijden. De kleuren
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harer fazanten droegen zij op hun buizen. Verrukt kwam het meisje nader; voordat
ze 't wist, had zij voor d'eerste maal het erf verlaten en stond vrij op den grooten weg.
Daar stegen de jonge lieden af en riepen: ‘Zie Bertrand, daar is Plume d'or, het
heksenkind, de bastaard van Judas en Herodiade,’ en lachten en gekscheerden. Maar
geen durfde het meisje de wang streelen, zooals ze het de boerinnekens uit de streek
plachten te doen.
Een jonge man, zwartgelokt onder een rooden barret steeg af en bleef schroomvallig
bewonderend voor 't meisje staan.
- Zoo schoon zijt gij, Plume d'or, dat ik mijn liederen, die 'k aan velerlei dames
heb gewijd, verscheur. Bertrand de Toulouse, dat zweer ik U, wil nog slechts zingen
van de ‘Pauwendochter.’
Het meisje schrok, toen hij die woorden sprak, als werd haar haar geboorte
geopenbaard. ‘Hoe kent ge den naam van mijn vogels, ridder?’
- Zie hier, ik draag hun pracht met mij,’ zei Bertrand. En hij nam de muts van 't
hoofd en rondom zijn zwarte haren waren twee veeren van den pauw gebonden.
Het meisje werd wit als een doode en verloor het bewustzijn. Toen zij het herkreeg,
waren de edellieden weg, maar haar hoofdje steunde op de knieën van den jongen
man.
Rondom haar hadden zich de fazanten geschaard. De gulden in driehoek voor haar
en de zilveren achter haar, en aan haar zijde stond een pauw.
- ‘Ik heb U lief,’ fluisterde de jongeling; ‘ik ben Bertrand, de troubadour, hier op
bezoek bij den Heer der Noordergewesten, mijn Oom, Albert de Château-Thierry,
die mij om mijn liederen kroonde met de veeren, die U Uw rust hebben geroofd.
Kom met mij naar mijn kasteel en dan naar 't Zuiden. Aan den oever van de blauwe
zee, waar de zon wacht om zich te spiegelen in de veeren van Uw vogels, staat mijn
kasteel.’
- ‘Hoe is Uw naam, Uw echten naam, Plume d'or?’
- ‘Maraba,’ fluisterde het meisje, ‘kind van het Westen en de priesteres van het
Oosten.’
- ‘Kom Maraba, wordt mijn vrouw,’ zei de dichter.
Maraba kuste den troubadour handen en voorhoofd. - ‘Ik ga met U, want Goden
en ouders hebben U gestuurd.’
En toen pas vlogen de fazanten op, de gulden voor, de zilveren achter, en de pauwen
stapten aan hun zijde, en ze trokken op naar het kasteel van Albert de Château-Thierry,
den goeden Heer, die herkende en zweeg en werden ingezegend en trokken naar het
Zuiden, waar men sindsdien den dichterlijksten troubadour met pau we veeren kroont*).

*) Im Mittelalter wurden in der Provence die Meistertroubadoure mit Kränzen aus Pfauenfedern
gekrönt (Brehms Tierleben, Vögel II).
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De zekerheid,
door Jo Smits
EEN man zocht zekerheid in 't leven. Hij bouwde een goed, stevig huis en trouwde
een vrouw met geld.
Toen trok hij het huis binnen. Hij bezag zijn meubelen en bekeek zijn tuin en hij
zei tegen zijn vrouw: ‘Hier wonen wij nu en zijn zeker dat we 't goed hebben. We
hebben geld en kunnen ons aanschaffen wat we willen.’
En hij nam een sigaar uit een kistje en ging tevreden in een groote leunstoel zitten.
Toen klopte het leven aan de deur, zachtjes, maar aanhoudend. De man spreidde zijn
krant voor zich uit en hoorde het niet. Maar zijn jonge vrouw hoorde de klop.
Het bloed schoot haar naar de wangen. Stil liep ze naar het raam om te zien wie
daar buiten stond. Maar ze zag niemand. Alleen de vijver voor het huis lag in de
avondzon en de bloemen stonden rustig aan den kant, teer en ijl en onwaarschijnlijk.
Een mist kwam op en gleed over het water en over den tuin. De zon ging onder en
goot haar stralen door den mist.
De vrouw beefde. Ze schoof de gordijnen dicht, en langzaam keerde ze zich om.
Maar weer hoorde ze de klop op de deur, nu harder dan zooeven.
Ze trad de gang in en draaide het licht op. Een diepe eenzaamheid beving haar.
Ze opende zacht de voordeur om te zien wie daar klopte, maar ze zag niemand. De
stoep was leeg. En ze tuurde den avond in. De beklemming steeg haar naar de keel.
De mist vulde nu den tuin.
De jonge vrouw deed de deur weer dicht. Maar onzichtbaar was het leven het huis
binnengeslopen en streek over het hoofd van de jonge vrouw.
Zij gingen samen naar binnen. De vrouw wist niet dat ze niet alleen was. Maar ze
voelde zich vreemd te moede. Ze zag naar de goede meubelen, die in de kamer
stonden. Ze zag haar man in zijn stoel. Hij rookte zijn sigaar. Hij las zijn krant. Ze
tuurde naar zijn gezicht. Ze wilde er op lezen.... wat.... wat? Ze wilde hem vragen
om iets.... om wat?....
Maar ze ging zwijgend in den stoel tegenover hem zitten en nam ook een krant.
Toen viel een stilte tusschen de beide menschen. Maar het leven ging tusschen
hen instaan en zag van de een naar den ander. Diep en vragend waren de oogen van
het leven. Het strekte een hand uit en wees....
Maar geen van de beide menschen zag het leven tusschen hen instaan en zag de
uitgestrekte hand.
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Alleen de jonge vrouw zag telkens op van haar krant en haar oogen zochten in de
kamer. Ze zochten rond.... tot ze op den man in zijn stoel bleven rusten, een oogenblik.
Zijn krant ritselde. Hij legde zijn sigaar neer.
Hij glimlachte.
De jonge vrouw zei: ‘Wie zou daar zoo straks hebben geklopt?’
‘Ik weet niet’, zei de man. En hij stak zich een nieuwe sigaar aan. ‘Het kan me
ook niet schelen. Ben je nu niet tevreden met dit huis? Weet je, dat we zeker kunnen
zijn van ons leven? We hebben geld genoeg.’ En weer glimlachte hij.
De jonge vrouw legde zich een hand op het hart. Haar oogen waren groot. Maar
haar mond glimlachte. ‘Het is prettig om zeker te zijn,’ zei ze zacht.
‘Ja’, zei hij, en hij vertelde van andere menschen, hoe mal die het aanlegden met
hun leven.
Hij voelde met de hand in zijn zak naar zijn beurs.
Hij keek de kamer rond, langs zijn vrouw heen. En weer glimlachte hij. Toen nam
hij zijn krant weer op en las verder.
Het leven stond nog tusschen hen in. Zwijgend.
De jonge vrouw stond op. Haar handen trilden toen ze thee schonk. Er was in haar
een brandend verlangen ontwaakt. Ze snakte naar meer.... naar meer.... Het kon nooit
genoeg zijn. Deze kamers, deze meubelen, deze omgeving, het was alles niet genoeg.
Er moest nog iets anders zijn dan dit alles. Maar wat.... Was ze niet gebonden aan
dezen man, aan dit huis, aan de menschen van hun dagelijkschen kring? En wilde ze
niet reizen en trekken? Wilde ze niet straks ver weg van hier om méér te zien en
méér te leeren kennen?
Ze zette een kop thee neer bij den man.
‘Zeg’, zei ze, ‘gaan we van 't zomer op reis?’
Hij keek verwonderd. ‘Als je dat wilt, ja, waarom niet?’ zei hij. En met opnieuw
dien glimlach, zei hij: ‘We hebben geld genoeg, dat weet je.’
‘Ja, ja,’ zei ze, ‘dat weet ik.’
En ze vroeg zich af, of ze wijs had gehandeld met hem tot man te nemen. Hij had
geld en zij had geld. Nu konden ze straks gaan reizen. Nu kon ze gaan zien, gaan
hooren wat ze wilde.
Het was laat geworden. En ze draaiden de lampen uit. En samen gingen ze naar
boven. De man voorop, en de vrouw volgde.
Onder aan de trap stond het leven en zag hen na. En diep en ondoorgrondelijk
waren de oogen van het leven. De jonge vrouw zag naar beneden, maar zag slechts
de nu donkere gang.
In de luxueus ingerichte slaapkamer bespraken ze hun toekomstig leven.
Maar toen de vrouw toevallig zag in de oogen van den man dien ze zich
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tot levensmakker had gekozen, bleef ze verbaasd staan, rechtop en stil.
Wat.... wat verwachtte ze in zijn oogen? Wat.... Wat was er? Of wat was er niet?
Ze zag zijn oogen. Ze voelde plotseling hoe deze man hard kon zijn waar het zijn
belang betrof. Er was geen barmhartigheid, geen troost in zijn oogen. Er was iets....
wat dan toch? Waarom waren er nooit woorden om op te lossen, wat opgelost moest
worden?
Hij stond nu bij haar en omvatte haar in zijn greep. En in zijn oogen zag ze dansen
het bezit, zijn bezit. Zij wilde zich losmaken, maar de man zoende haar op den mond.
Ze duizelde.
Hij zei: ‘Je bent mijn vrouw. Dit is mijn huis. En van 't zomer, kind, gaan we op
reis. We hebben geld genoeg.’
Toen zag de jonge vrouw, hoe de deur openging en het leven binnentrad, zwijgend,
en haar aanzag met oogen smartelijk en vreemd.
Maar de man zag niets.
En hij draaide even later het licht uit, en boog zich over de gestalte van de jonge
vrouw. En hij zag haar gezicht niet, dat zich van hem had afgewend.
De dagen gingen voorbij. De vrouw deed haar huiselijke plichten. Ze zorgde voor
alle kleinigheden. En de man kwam op geregelde uren thuis en ging op geregelde
uren weer weg.
Ze ontvingen een kring van menschen, die allen ook in goede, stevige huizen
woonden en een goed gevulde beurs in den zak droegen. Alleen was er onder hen
één kunstenaar, een musicus, die geen goedgevulde beurs had, en een vreemd licht
droeg in zijn oogen, waarnaar de jonge vrouw telkens keek.
Haar man maakte vaak grappen over den kunstenaar. En hoewel hij graag kunst
in huis had, minachtte hij den mensch, die uit armoede en zorgen de schoonheid
putte. Hij minachtte het ideaal. Want wie het ideaal volgde kon nooit zeker zijn van
zijn leven. Wie het ideaal volgde was een dwaas. Want hij gaf op dingen, die
noodzakelijk waren voor een goed bestaan.
Toch ontving hij den musicus in zijn huis, omdat hij nu eenmaal musicus was, een
interessant verschijnsel in de maatschappij. En zoolang hij er geen schade en wel
genot van had, wel, waarom zou hij hem dan niet ontvangen?
Op een avond speelde de kunstenaar voor hen.
En plotseling weer stond het leven in de kamer. Het sloeg de handen voor het
gezicht en schreidde.
De menschen zaten verspreid in hun stoelen en luisterden.
De jonge vrouw voelde of de grond onder haar voeten wegzonk, of de muren
wegvielen en de wolken vaneenbraken. Ze voelde een macht haar
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wezen doorstroomen, een macht, die ze niet wilde erkennen, maar die haar nam
zonder een enkele vraag.
Ze luisterde achterovergeleund in haar stoel.
Het leven kwam naar haar toe en legde haar een hand op het voorhoofd. En toen
de vrouw opzag, zag ze den kunstenaar in zijn spel, en plotseling zag ze de zekerheid
wegvallen van al deze luisterende menschen. Ze voelde met een schok hoe het leven
zich door de kamer bewoog en ging van mensch tot mensch, vol geheimen, vol stille
bedoelingen, vol heimelijke verwachtingen.
De jonge vrouw zag naar de luisterende gezichten en ze had het uit kunnen gillen
plotseling van vrees en van verwachting. Maar ze bleef stil zitten luisteren en keek
naar 't gezicht van den kunstenaar, die de muren liet wegvallen, die het wijd verschiet
van het leven opende; en de klanken stroomden de kamer door, heftig, vragend,
zoekend, eischend.
En allen luisterden ze en hun oogen hadden de lachende zekerheid verloren.
Toen zag de jonge vrouw, dat de vrouw, die naast haar zat, zwanger was.
Ze boog zich voorover. En ze legde een hand op die van de andere vrouw.
Ze zagen elkaar aan en glimlachten.
De kunstenaar had uitgespeeld. Hij veegde zich 't voorhoofd af met zijn zakdoek.
En hij zuchtte diep.
Toen zag hij rond in de kamer. Maar zijn oogen zagen niet de meubelen. Hij zag
de menschen stil in hun stoelen gezeten, als nog luisterend.
Hij streek zich met de hand door het haar.
De heer des huizes verbrak de stilte. En spoedig was het gesprek weer in vollen
gang. De zekerheid sloop terug in hun oogen, in hun bewegingen. Ze zagen weer
den kunstenaar in zijn wat schunnig pak, waar hij nog stond, met zijn bleek, fel,
dringend gezicht.
Ze zagen hoe zijn handen zich zenuwachtig bewogen. En ze glimlachten.
Ze zagen de meubels weer. Ze hoorden de klok tikken. Ze dronken hun kopjes
thee leeg. Ze aten hun koekjes. De betoovering was gebroken.
Alleen de jonge vrouw keek stil het raam uit en voelde zich eenzaam. Ze bekeek
haar handen, die blank waren en goed verzorgd.
Weer zag ze het raam uit, tusschen de gordijnen door. Er blonk boven het water
een ster, een wereld.
Ze voelde een snik in haar keel.
En eindeloos ver weg in die kamer, zag ze haar man staan praten; zijn handen
maakten zekere bewegingen, zijn oogen waren koel en rustig. Hij was beleefd.
Maar God, daar woelde en raasde het leven rond hun huis. Daar stond het in de
kamer. Daar bewoog het zich van mensch tot mensch, sluw en ondoorgrondelijk.
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Ze zag weer naar de vrouw, die zwanger was. Ze zag de moeheid gestempeld op dat
nog jonge gezicht. En even, zag ze, dat de vrouw zich over het lijf streek, zacht en
streelend, met liefderijk gebaar.
Men begaf zich naar de andere kamer, al pratend.
De jonge vrouw hield den kunstenaar tegen. Ze wist niet wat ze zeggen moest.
Maar ze wilde iets zeggen. Ze zag in zijn oogen, in zijn fel, dringend gezicht.
‘Wie leerde U dit?’ vroeg ze. En ze vond haar vraag belachelijk.
‘Het leven. Wie anders?’ zei hij met een lichten spot in zijn stem. ‘Groote zorgen,
groote strijd en ongeziene inzinkingen en stille, ongeziene overwinningen zijn alle
mijn leermeesters geweest.’
Met spottende oogen keek hij over alles heen, door de half opengeschoven
gordijnen naar de ster boven den vijver.
Zij volgde zijn oogen.
Een wrevel kwam in haar op.
Toen ging ze naar de anderen. Ze schonk wijn in heldere glazen. Ze praatte en
lachte en nam geen notitie meer van den kunstenaar. Maar telkens, ondanks zichzelve
zocht ze zijn spottende oogen. En dan waren de hare koel.
Maar haar handen beefden. God, en ze was immers zeker van alles! Zij.... zij
hadden immers geld. Van 't zomer gingen ze op reis. Dan zou ze veel zien.
Maar een onrust woelde in haar hart. Lachend, kleine zinnetjes zeggend, liet ze 's
avonds laat haar gasten uit. Ze zag hen wegtrekken. Ze liepen langs het licht van een
lantaren. De kunstenaar liep achteraan. Hij zag niet op of om. Een rechte figuur was
hij. Ze zag hem in het duister verdwijnen. Onbekend en toch bekend.
Ze keerde zich om en deed de deur dicht. Haar lippen trilden.
Haar man stond in de kamer. Hij zei: ‘Typische kerel, zoo'n musicus.’
De jonge vrouw stond in de deur. Haar oogen zagen recht voor zich uit.
Toen zei ze: ‘Ach, waarom? Hij heeft weer wat anders dan wij hebben, hè?’
De man lachte spottend. ‘Precies,’ zei hij, ‘een vaak ongedekte tafel en een leege
beurs.’
‘En een levensdrang,’ zei de vrouw snel, ‘die wij niet hebben.’
De man keerde zich naar haar toe en zei: ‘Ik geloof dat die muziek je wat heeft
opgewonden.’
Ze lachte. Toen zei ze: ‘God, ik zou hier de boel wel in elkaar willen trappen. Ik
zou.... ik zou.... ik wil hier weg. Ik wil....’
De man legde een hand op haar schouder. ‘Je doet vreemd vanavond,’ zei hij.
‘Wees niet zoo dwaas. Wat is er gebeurd?’
‘Niets’, zei ze. En ze zweeg. En ze stond rechtop in de kamer en zag hoe haar man
de kranten opvouwde en weglegde. En zij duizelde. Ze zag
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zijn oogen, hard en onbewogen. Ze zag zijn handen. Die waren dik en rood en stonden
haar tegen.
Toen zag ze het leven voor zich staan. Het eischte....
Ze voelde de ontzaggelijke verantwoording die ze droeg en waarmee ze gespeeld
had toen ze het plan opvatte dit huis binnen te trekken en er te wonen met dezen man,
haar leven lang.
Ze wilde.... wat wilde ze....
Naar welken kant ze zich ook bewoog, ze ontmoette overal de persoonlijkheid
van haar man. Ze ontmoette de meubels, die hij had uitgekozen, ze ontmoette zijn
zekerheid, waarmee hij hun leven wilde vullen, zakelijk, kalm.
En terwijl ze naar hem keek zag ze hem plotseling als een arm mensch, die de
rijkdom van het leven blind voorbij ging. Die steeds door vreesde de heftige
bewegingen van het leven der menschheid. Die iederen dag aan zijn zekerheid wilde
voortbouwen, omdat hij te klein was om de grootheid van het leven te dragen en te
bevatten.
‘Kom,’ zei hij wrevelig, ‘wat sta je daar te kijken? We gaan naar bed. Ik hoop dat
je morgen minder vernielzuchtig van aard zult zijn.’
En hij draaide het licht uit. Zooals hij nog wel vele, vele avonden zou doen. En
ze gingen naar boven, zooals ze nog wel vele, vele avonden zouden gaan. Maar het
leven bewoog zich tusschen hen in en veranderde en liet zich niet wegdringen.
Het was sluw, maar in de oogen van het leven gloeide kracht. En de man, die de
kracht niet wilde erkennen, schiep dag aan dag zijn eigen eenzaamheid. En de vrouw,
die de kracht moest erkennen, droeg ook haar eenzaamheid en tuurde den tijd in,
hopend en steeds verwachtend....
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Vertalingen naar Po-Shui,
door J. Slauerhoff.
Lao Tse.
‘Die het weten spreken niet
Die spreken weten het niet
Deze woorden werd mij verhaald,
Zijn door Lao Tse uit de stilte vertaald
Hoe weten wij dat hij wist?
Twaalf boeken schreet de wijze.
Heeft hij zich dus vergist
Die ons het pad zou wijzen.

Na Chen's dood.
Zijn stift zal geen gedicht
Meer doen ontluiken
De oude liggen in 't stof
Van toegevallen kisten.
Laatst hoorde ik een jonkvrouw
Zingen een vers van Chen
Snel wilde ik het griffen
Mijn hand kon niet.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne, De Leemen Torens, 2 dln.,
Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's U.M. (zonder jaartal).
Emmanuel de Bom, Swane, een woud-legende in drie handelingen, naar
Stijn Streuvels, met houtsneden van Frans Masereel, Antwerpen, ‘De
Sikkel,’ (zonder jaartal).
Het veel gewraakte ‘op de spits gedreven’ individualisme der kunstenaars-generaties
van '80 en '90 blijkt onder zekere omstandigheden samenwerking niet uit te sluiten.
Twee boektitels vereenigden hierboven de namen van vier welbekende vlaamsche
schrijvers, wier leeftijden thans tusschen 50 en 60 jaar liggen (Emm. de Bom, de
oudste der vier, is juist 60 geworden). Een curieus verschijnsel, bewijs in elk geval
van wederzijdsch begrijpen en innige kameraadschappelijkheid. Voor den
beoordeelaar echter geldt als eenige vraag: in hoeverre is deze samenwerking, dit
betrekkelijk afstand doen, althans van de uitersten der persoonlijkheid, aan de kunst
ten goede gekomen.
Wat het geval Teirlinck-Van de Woestijne betreft, voor zoover ik zien kan is het
bedoelde afstand-doen daar al héél betrekkelijk gebleven! Nu ja, de heeren hebben
een vage afspraak moeten maken, maar van inéén-vloeien hunner schrijversneigingen,
tot het bereiken van een gezamenlijk doel, geen sprake!
Herman Teirlinck, de sublieme grappenmaker, zal het wel verzonnen hebben, dit
uitmiddelpuntige plan, te trachten tezamen een roman tot stand te brengen door
elkander om beurten uitgebreide brieven (zoogenaamde brieven!) te schrijven. Hij
zal er zich ook wel rekenschap van gegeven hebben, dat er hoogstwaarschijnlijk geen
schoon en compleet geheel uit worden zou, maar belust als altijd op dolle
geestesbuitelingen (de middelen moeten hier het doel heiligen!) heeft hij zich daardoor
niet terug laten houden. En de goedhartige Karel gaf zijn toestemming. Waarom
niet? Als hij daarmee zijn vriend een genoegen deed! Wat beteekent voor hem het
neerschrijven, nu en dan, van een 30, 40-tal bladzijden fantastisch-episch of
beschouwend proza! Vogue la galère!
Een schoon en compleet geheel is het dan geenszins geworden. Niets als een
zonderlinge bundel voortreflijk, ja soms virtuoselijk geschreven bladzijden. Waarbij
een aantal ook werkelijk zeer móóie! Wel verre van tot een gezamenlijk doel ineen
te vloeien zijn de persoonlijkheden der schrijvers scherp gemarkeerd gebleven. Daar
waar de groote en diep-hartstochtelijke gemoedsmensch Karel van de Woestijne zich
lyrisch-vertellend gaan liet -
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ik denk in de eerste plaats aan die onvergetelijke passage van zijn ontmoeting met
de zee (I. 252) en aan al wat daar volgt (tot bl. 279) - is iets voluit prachtigs ontstaan
(hoe jammer dat het moet opgesloten blijven binnen de leemen wanden dezer
bijeengelapte torens). Herman Teirlinck gaf zich in zijn volle kracht en schittering,
waar hij - in het tweede deel, het brief-plan blijkbaar tijdelijk vergeten! - op zijn
eigen houtje den wat ouderwets romantischen maar zoo bekoorlijken roman schreef
van Paul en Germaine, den bijna banaal geworden en toch (wanneer hij maar zóó
geschreven wordt) altijd weer boeienden roman van den rijken en overbeschaafden
minnaar, die niet weet wat hij aanvangen zal met het eenvoudig-lieve en mooie meisje
dat zijn minnares is geworden. Zij: één-en-al overgegeven vrouwelijkheid, hij: geen
ploert. Een onderwerp door tallooze, en ook door de beste franschen behandeld, maar
dat niettemin nog altijd ontroert, tot zelfs in de handen van dezen vaak wat al te
speelschen Vlaming - dezen zonderlingen Herman Teirlinck, die er maar aan blijft
houden, terwijl hij toch ook al bijna 50 is, zijn eigenlijkste wezen (uit vrees voor de
sentimentaliteit die daarin schuilen moge?) zoo diep mogelijk voor ons te verduiken.
Het mislukt hem, o natuurlijk, nu en dan - ál te zelden! Mijnheer Serjanszoon, orator
didacticus, blijft zijn oprechtste boek, zijn ironisch-sentimenteel meesterstuk!
Het tweede hierboven genoemde product van samenwerking rust op heel wat
solieder basis. De zestigjarige schrijver, dienaar, in den hoogsten zin, als hij altijd is
geweest, heeft zijn inspiratie gevonden in het werk van een jongeren, maar zeer
hoogvereerden kunstbroeder. De Bom heeft naar een gegeven van Streuvels een....
ja, hoe zal ik het noemen?.... een eenvoudig en goed opera-libretto gemaakt. Wie er
de muziek bij schrijven zal - een dankbaar werk lijkt het mij - zal zich nog wel eens,
hetzij met Streuvels of De Bom zelf, hetzij met nóg een ander, moeten verstaan voor
zekere aanvullingen. Het geheel lijkt een beetje mager. Maar bravo, liever mager
dan al te gevuld, liever dit sober-aanduiden dan een opgeschroefde uitbundigheid,
die dreigt voor spreekwoordelijk vlaamsch te gaan gelden, terwijl toch juist de beste
Vlamingen - de stoere Streuvels in de eerste plaats! - er zoo n i e t s e n n i e t s van
moeten hebben!
Dat intusschen dit dienende werk van De Bom voortaan niet zijn eenige behoeft
te zijn, ik behoef het hem gelukkig niet meer toe te wenschen. Zijn ‘Psychologie van
den Antwerpenaar’, waarvan de Elsevier-lezers de primeur genoten, verschijnt
binnenkort, met teekeningen van den jongen Albert van Dijck, bij dezelfde uitgeverij
als deze ‘Swane’. En in De Gids is een roman begonnen: ‘Het Land van Hambeloke’,
door den schrijver (ééns!) van ‘Wrakken’. Ga zoo voort, geestkrachtige zestigjarige!
H.R.
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Johan W. Schotman, Het vermolmde Boeddhabeeld, Eerste deel: Het
eiland der zwevende arenden, Amsterdam, P.N. van Kampen, en Zn.,
zonder jaartal.
Couperus heeft ons een reisverhaal over Japan achtergelaten, een reeks korte
beschrijvingen, soms vluchtig, soms doordringend, nergens betweterig, en steeds
getuigend van een merkwaardige ontvankelijkheid. Wij lazen het met weemoedigen
eerbied, want wie deze reisverhalen schreef bevond zich toen reeds nabij een afreis
waarvan hij ons nimmermeer zou kunnen verhalen. Ik kom aan Couperus ‘Nippon’
te denken, na de lezing van Schotman's ‘Het Eiland der zwevende Arenden’. Er is
eenige overeenkomst, hier en daar, in stijl, in wijze van aanschouwing, doch Couperus
was moe en niet jong meer toen hij het verre Oosten bezag, en Schotman treedt ons
tegemoet met al de teekenen en ornaten van een sterke jeugd. Hij vertoont in zijn
werk soms dat soort jeugd welk eigen is aan wezens die geestelijk reeds in veel
opzichten een merkwaardige rijpheid bezitten; het is of de natuur zich niet laat
dwingen, en hier en daar springt een kwajongensachtige, bijna kinderachtige
jeugdigheid naar voren; de auteur houdt kennelijk wel van dat beetje branieachtige
dwaasheid - wellicht voelt hij er nog niet buiten te kunnen, ondanks zijn drang naar
wijsheid, ondanks zijn hang naar kennis omtrent de wereld en zich zelf.
Eén dier kinderachtige trekjes is zijn wrevelige afkeer van de Hollandsche
samenleving, die hij telkens te pas of te onpas uit. Hij heeft gelijk, maar dikwijls
overdrijft hij; hij schijnt met opzet te overdrijven, waarschijnlijk omdat die wrevel
hem pijn doet en hij behoefte heeft zich zelf te overtuigen.
Schotman, die een man van studie lijkt, begaafd met een geestelijk leven van
wijsgeerige strekking, vraagt zich in die oogenblikken van jongensachtige bravour
niet af, of hij wel reeds voldoende moeite gedaan heeft Holland op eerlijke,
onbevangen wijze te zien. Of hij zoo eerlijk tegenover Holland wel was als tegenover
China, en ons land wilde beschouwen, historisch en cultureel, in het nauw verband
met de omringende staten en zooals het stukje voor stukje aan zee en water
ontworsteld is, zooals het eeuwen lang doordrongen is van de calvinistische
godsdienst.
Wij kunnen er niet de golvende wijdheid en de oeroude wijsheid van het
uitgestrekte China verwachten....
Het is merkwaardig, dat de schrijver tegenover China die groote onbevangenheid
wél bezit, dat hij zelden te snel oordeelt, nergens veroordeelt, ook het leelijke, het
afzichtelijke, het dwaze niet.... dat hij geneigd is het vermoeide en vervuilde China
geheel te begrijpen.... door aan zijn verleden te denken, aan zijn heden, zijn toekomst.
Door te trachten om achter den schijn der verschijnselen het wezen te ontmoeten.
Schotman heeft China niet als toerist leeren kennen, maar hij had het
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geluk er een werkkring te krijgen, die hem veel vrijen tijd liet, zoodat zijn meditatieve
en toch exacte natuur gelegenheid over bleef tot droomen en aanschouwen.
Schotman werd in 1921 als arts toegevoegd aan een Hollandsche expeditie die
naar China was gezonden om er plannen te maken en opmetingen te doen voor een
groote zeehaven als eindpunt van de Langhaispoorweg op het eiland Mên Li Shan
aan de Noord-Chineesche kust.
En dit eiland - we kennen het nu, de schrijver heeft het ons beschreven met de
liefde van een dichter en met veel kennis van zaken bovendien. Maar niettemin
heerscht hier en daar, in de taal zelf, in den samenhang der fragmenten onderling,
weer die bepaalde jeugdigheid, die in tegenstelling is met enkele gedeelten, welke
merkwaardig schoon en zuiver zijn. De vorm, de opzet geeft misschien aanleiding
tot eenige tweeslachtigheid - want de auteur zelf is er min of meer de hoofdpersoon,
hoe kan het anders in de zeer kleine samenleving die hij beschrijft! Trouwens, hij
heeft verschillende typen - Chineezen en ook enkele Europeanen - met liefdevolle
helderheid beschreven, zie bijv. den kapitein, den opzichter, den kok van het kleine
stoomertje, den mandarijn die hem schrijven leert, den Chineeschen soldaat. Maar
telkens valt hij terug op zich zelf, op zijn eigen ervaringen, de gevoelens, die het
leven in die kleine samenleving of in de groote eenzaamheid der natuur in hem
oproepen, en telkens verwijst hij naar zich zelven, zonder zich zelven geheel te geven;
tipt hij een sluier op, doch niet geheel - hij blijft een beetje mysterieus met zijn
persoonlijkheid, terwijl hij zoo nu en dan jongensachtig vertrouwelijk doet. Dat geeft
aan het boek als geheel iets licht-onevenwichtigs. Ik geef toe, dat het bijna ondoenlijk
is het op andere wijze te doen. Want Schotman heeft natuurlijk velerlei willen
vereenigen: objectieve aanschouwing van het land en zijn volk, én subjectieve
ontroeringen, gewekt door het leven aan een stille baai der zee, omringd door machtige
bergen; den omgang met ander menschen van zijn eigen en ánder ras en het eerste
contact met de zeden en den godsdienst. En ook.... dat tikje heimwee, toch, naar
Holland en wie hem er lief zijn.... Hoe goed beschrijft hij de tergende langzaamheid
waarmee de postboot nadert over de zee en ook.... die oogenblikken, waarin zelfs
dát hem onverschillig kan zijn, als de eenzaamheid hem zoo omstrikt, in dien
barbaarschen Chineeschen winter aan zee, dat hij in een afzondering zonder grens
lijkt te zijn weggezonken. Doch Schotman wordt nooit sentimenteel. Hij bijt zijn
kaken opeen, hij doorstaat de barre eenzaamheid, hij bezwijkt zelfs niet voor de
verlokking om aan het einde van de expeditie naar Holland terug te keeren. Hij beseft
dat hij van China nog niets kent als zijn eiland, hij wil het groote, eigenlijke China
nog leeren kennen en... hij wil rijper zijn als hij Holland weer betreedt. Rijper, sterker,
volgroeider. En wij gelooven aan die mogelijkheid, Schotman zal voor ons
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land iets kunnen beteekenen als zijn rijpheid hem ook Holland doet verstaan. Reeds
heeft hij Holland's landschap lief, maar - is hier niets verbetert sinds Erasmus?
Erasmus kon het ook met de Hollanders niet vinden, maar wij gaven ook niets om
Erasmus.... Laten wij nu eens de eerste zijn en blijk geven Schotman te waardeeren,
zijn werk, zijn streven.
Intusschen kijken wij reeds verlangend uit naar zijn tweede deel over China.
JO DE WIT.

Johan Theunisz, De Diepste Drift. Amsterdam, De Gulden Ster. Geen
jaartal
Het schijnt wel, dat wij de beloften, welke Johan Theunisz ons in vroeger werk gaf,
zullen moeten vergeten. Deze roman tenminste, die zich in niets onderscheidt van
den blijkbaar constanten stroom van epigonale producten der laatste jaren, doet ons
geen oogenblik denken aan een talent van opmerkelijke kwaliteiten. Erger: dit boek
verraadt meer van des schrijvers geestelijken stilstand dan voor hem en zijn kritici
wenschelijk is. Alle allures ten spijt kan hij ons niet verbergen, dat zijn
levens-inzichten en -ervaringen zich op een niveau bevinden, dat niet bevorderlijk
kan zijn aan een onbelemmerde ontplooiing van zijn scheppende persoonlijkheid.
Theunisz wil meer dan hij kan, en wat hij wil strookt niet met hetgeen hij kan. Indien
ge de beste verzen uit zijn debuut (Het klare Dagen) overleest en ze vergelijkt met
zijn latere intenties, schijnt het amper te begrijpen, hoe deze auteur zoover van zijn
basis heeft kunnen afdwalen. Toch ligt ongetwijfeld de beschamende verklaring voor
de hand: wie meer wil dan hij kan, heeft elke poging tot zelf-kennis verzaakt en zich
laten leiden door andere, bijkomstige, motieven, die met den geestdrift tot het werk
en tot het werk alleen geen enkel punt van aanraking vermogen te hebben. Zoodra
de eerzucht, die lang niet steeds een ondeugd, maar immer - als elke deugd! - een
g e v a a r l i j k e deugd pleegt te zijn, den blik verblindt en de impulsen, waaruit het
werk ontstaat, onzuiver maakt, verliest de originaire drang tot zelf-kennis haar kracht
en geeft den kunstenaar aan zijn onbestuurde driften over. Dan strookt wat hij wil
niet meer met hetgeen hij kan, de intuïtie verliest haar kracht.... en over blijft een
verstandelijk namaken van wat alleen door andere machten telkens opnieuw uit het
‘Niets’ der Verbeelding kan worden opgebouwd. Theunisz zal afstand moeten doen,
volkomen en onherroepelijk, van al zijn eerzuchtige droomen, dan zal hij misschien
hervinden de kleine, doch zuivere bron, waaruit zijn scheppend vermogen zich het
eerst heeft gevoed, en dan zal het hem wellicht weder mogelijk zijn te willen wat hij
kan en te kunnen wat hij wil. Voortgaand op déze wijze zal hij zeer binnenkort de
laatste rest van zijn talent voorgoed hebben verknoeid.
ROEL HOUWINK.
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Jo Daemen, De Heilige Vlam, het sprookje van Stefan Parthos. W.L. en
J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1927.
Het droeve einde van het korte, zoo veel belovende leven van den jeugdigen
Hongaarschen violist Stefan Parthos was Jo Daemen aanleiding tot haar sprookje
van De Heilige Vlam, en tot haar decoratieve teekeningen, die dit sprookje in beeld
brengen.
En het is om deze teekeningen vooral dat wij dit gedenkboekje hier willen
bespreken, al is dan ook het tijdstip van verschijnen wat lang geleden.
Wat ons het eerst in deze teekeningen opvalt is het echt-vrouwelijke element, dat
er uit naar voren komt en zich kenmerkt door de zeldzame zorg en toewijding die er
aan besteed zijn, door de groote mate van volharding die er uit spreekt, door de
accuratesse en de detailleering waardoor deze illustraties zich vooral onderscheiden
van teekeningen door een man vervaardigd.
Bij nader beschouwen boeien ons de geestelijke sfeer en de omamentale opvatting,
die ons dan voeren tot nauwlettender waarnemen; want op het eerste gezicht treft
ons meer de volheid van lijnen en stippen dan de schoonheid dier lijnen en hun
verdeeling. Deze dringt pas later tot ons door, maar daarbij blijkt dan dikwijls helaas
dat de ornamentatie zoo overdadig is, dat ze verwarrend werkt. Mej. Daemen heeft
door veelheid van motieven, door uitvoerigheid van details aan haar teekeningen een
sprookjes-karakter willen geven, maar er nòch de geheimzinnigheid, nòch de
teederheid, het ijle van een sprookje mede bereikt en deze rijk-georneerde prenten
doen daardoor meer aan weefsels of wandtapijten denken. Daar dit sprookje van de
Heilige Vlam er een is met een diep tragischen ondergrond, heeft mej. Daemen
waarschijnlijk het geheele aspect dezer zwart-en-wit-prenten somber willen houden,
maar nu is het daardoor te zwaar, en te weinig feeëriek, te weinig subtiel geworden
voor een.... sprookje.
Wel zijn de figuurtjes op menige plaat goed van teekening, smaakvol van lijn, en
is de versiering op zich zelf beschouwd dikwijls gelukkig van vinding en veelal rijk
van aardige motiefjes; maar in deze teekeningen is een samengaan van realiteit met
onwerkelijkheid, dat maar zelden tot resultaat heeft, dat de plaat in haar geheel een
verrassende, sprookjesachtigen indruk maakt.
Vandaar dan ook dat, gezien de wijze waarop zij het geheele boekje tot iets moois
heeft willen maken, wij in haar teekeningen de echt vrouwelijke detailverzorging en
den versieringszin meer kunnen waardeeren dan de fantastische verbeelding, die zich
bij de vertelling zou aansluiten.
R.W.P. JR.
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HILDO KROP. MAN EN VROUW.
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HILDO KROP. VROUWERTORS.

HUIB LUNS. ZELFPORTRET,
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Twee kalenders voor 1929.
Sedert Van Hoytema zijn kalender ontwierp, die een gebeurtenis was op
kalendergebied, omdat hij praktische bruikbaarheid paarde aan aesthetisch genot, en
men behalve het cijferblad nog iedere maand een mooie litho aan den wand kreeg,
zijn er vele soorten van min of meer artistieke kalenders verschenen.
Men maakte er - zooals Rueter o.a. - een versierd gebruiksvoorwerp van, maar
anderen hielden zich aan de indeeling van Hoytema en zochten een goede harmonie
tusschen den datum-wijzer en de prent-van-de-maand, die dan na afloop ingelijst en
afzonderlijk opgehangen kon worden.
Zoo ontstonden de kalenders van Leo Visser, van Jan Franken Pzn., en in den
laatsten tijd die van Jan Voerman Jr., en Chr. Le Roy. Deze beide laatste, waarvan
de edities voor 1929 ons reeds bereikten, hebben, hoe ongelijk zij overigens van
artistieke waarde en opvatting zijn, eenzelfde uitgangspunt, en dat is de waardeering
voor de schoonheid in de natuur.
Jan Voerman Jr., de zoon van den Hattemschen schilder van landschappen met
hooge luchten en van uitvoerige bloemstukken, heeft zich in den laatsten tijd doen
kennen als een zeer nauwgezet steenteekenaar. De aard van zijn werk was steeds
meer een beschouwen van de kleine brokjes natuur dan wel van de groote massa, en
zijn uitvoerige, gedetailleerde werkwijze leende zich dan ook meer tot het weergeven
van enkele planten afzonderlijk dan van een geheel bosch of landschap. Toen dan
ook indertijd de firma Verkade hem vroeg om een deel der plaatjes voor een harer
albums te maken, bleek dit juist een werk naar zijne geaardheid. En deze wijze van
natuurbeschouwing bracht hem als van zelf er toe zijn teekeningen op steen te maken,
zijnde het voor zijne werkwijze meest geëigende materiaal.
Na het doen verschijnen van enkele afzonderlijke litho's, was het maken van een
kalender met een zestal bladen voor hem de oplossing om zijn teekeningen naar
bloemen en planten te kunnen uitgeven.
Een product van decoratieve nijverheidskunst, in den engeren zin van het woord,
is deze kalender dan ook niet. Het zijn bloementeekeningen waaraan, op vrij
harmonieuse wijze, telkens de bladen van een tweetal maanden verbonden zijn, en
deze bladen munten uit door duidelijkheid en overzichtelijkheid, waartoe de lichte
cijfers op den donkeren fond zeker medewerken. Maar het voornaamste, de attractie,
is en blijft toch wel de litho van de maand. Hierop heeft Voerman zich meer en meer
gespecialiseerd en in dit zestal bladen toont hij, dat hij niet alleen een scherp
waarnemer en teekenaar is, maar ook dat hij uit den lithografischen steen vele der
mogelijkheden weet te halen, die er mede te bereiken zijn.
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Hoytema wist wonderbaarlijke verrassingen uit den steen te verkrijgen - wij denken
hier aan zijn zilverreigers en zijn angorakonijnen - maar als wij zoo'n witte cactus
op de Mei-Juni pagina van Voerman zien, dan blijkt dat ook hij de nauwgezette
natuurwaarneming tot iets heel fijns heeft weten op te voeren. Ook zijn ‘passiebloem’
in September-October is een zeer gelukkig geslaagd blad, evenals ‘de cyclamen’
waarmede de kalender opent. Als kunst-aan-den-wand gaat er een distinctie van uit,
een fijne bekoring, die nog wint bij aandachtig beschouwen; want juist door de zorg
en de uitvoerigheid van Voerman's werk, is het nog meer geëigend om van dichtbij
te bezien, dan van uit de verte.
Bij den anderen kalender, door Chr. Le Roy, treedt meer het beginsel, liefde te
wekken voor de natuur, op den voorgrond. Hij noemt haar ook een biologische
kalender, en al is ook hier het cijferblad goed duidelijk, toch overweegt nog meer
dan bij Voerman het ‘illustratieve’ gedeelte. Het is dan ook wel degelijk de bedoeling
van den heer Le Roy geweest om door middel van zijn kalender belangstelling voor
de planten- en dierenwereld te wekken, en dat nog niet eens om der schoonheid wille,
al voelt hij ook dezen kant aan.
Uit een ‘toelichting’, die de teekenaar er bij geeft, vertelt hij ook iets van de vogels
en de planten, die hij iedere maand afgebeeld heeft. ‘Ik wil (zoo schrijft hij) vooral
onze onderwijzeressen en onderwijzers bereiken met dat, wat mij zelf zoo in hooge
mate boeit en bezighoudt, in de hoop, een weinig te kunnen helpen, in de hoop, dat
zij daardoor beter in staat zullen zijn, iets van het schoone om ons heen op het aan
hen toevertrouwde kind over te dragen.
Ook een ‘inzicht in de kunstvormen’ in de natuur geeft de teekenaar in zijn
toelichtenden tekst.
Hij stelde zich met dezen kalender dus een eenigszins andere - meer paedagogische
- opgave dan Voerman, alleen: beiden vonden hun uitgangspunt in de waardeering
van de schoonheid in de natuur, waarvan zij ieder op hunne wijze getuigden.
Le Roy, wiens kalender uit den aard zijner opgave meer voor schoolgebruik
bestemd is, draagt dan ook meer het karakter van rappe teekeningen, die de kinderen
spoedig mooi vinden, vooral wanneer er een aardig kleurtje aan toegevoegd is. Naast
elkaar beschouwd, om der schoonheid wille, wint echter die van Voerman het; diens
harmonie tusschen prentenblok is ook oneindig veel beter; bij Le Roy slingeren zich
de planten soms wel heel zonderling om het cijferblad.
Als aantrekkelijk onderwijs-object heeft diens kalender zeker reden van bestaan,
en het verdient bovendien aanbeveling, dat de natuurhistorie op deze wijze ook eens
door een teekenaar bekeken wordt.
R.W.P. JR.
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Hildo Krop in de kunstzaal d'Audretsch, 's-Gravenhage.
Het hier tentoongestelde werk van Hildo Krop geeft aanleiding om te gaan
onderscheiden tusschen het impressionistisch-realistische en het
statuarisch-realistische - of meer uiterlijk kenteekenend: tusschen boetseer- en
beeldhouwwerk. Tot de eerste categorie zouden dan te rekenen zijn de enkele
portretbusten en ook 'n groep van twee opgeschoten kinderen. Men spreekt bij een
schilderij wel eens van boetseeren, wanneer de smijdige verven onder de intuïtieve
bewegingen van een breeden kwast dooreen gewoeld zijn - omgekeerd kan het
ongebonden kneden van vormen uit de vette klei weer als schilderen worden
aangeduid. Een onovertroffen voorbeeld van zulk picturaal of impressionistisch
beeldhouwwerk (liever: plastiek) vinden we in het werk van Zijl.
Opmerkenswaardig is, dat juist dergelijke schilderachtige sculptuur minder er naar
vraagt om gekleurd te worden dan de andere, die strenger beeldend is. (Ook lijkt het
me een misvatting om die boetseersels, waarin overal de sporen van nerveuze
vingerdrukken zijn achtergebleven, in het donkerglanzende brons te gieten.) Waar
Krop nu prima vista naar de natuur werkt, daarbij alle kenmerkende eigenaardigheden
in zijn waarneming opneemt en zoekt weer te geven, is hij niet op zijn best. Als een
overgang van die impressionnistische naar de meer bezonnen uitbeelding was te zien
een vrouwelijk naakt-figuurtje, met een gaaf-geacheveerd modelé en in alle
profileeringen van een zuivere lijnenspanning.
Het hoofdstreven van Hildo Krop gaat echter naar een statuarische uitbeelding der
werkelijkheid, want hij is een realist, al vertoont zijn werk dikwijls ook een sterke
neiging naar het decoratieve, of het omzetten der werkelijkheidsvormen in een sierlijk
lijnenspel. Zoo bij het motief van een moeder over haar kind gebogen, in een blok
hout gesneden. We kunnen daarbij even aan Japansche netsekés denken. Als bij
zoovelen is er in zijn werk te bespeuren een invloedwerking van kunstorden uit het
verleden en van zeer uiteenloopenden aard.
Het realisme van Krop heeft een zinrijke strekking; hij neemt uit de realiteit wat
hem tot verwerkelijking van een bepaalde idee dienstig kan zijn. Opvatting en
uitvoering worden daardoor bepaald. Met opoffering van het schilderachtig
accidenteele, tracht hij, in uiterste vereenvoudiging, de vormen vast te stellen om tot
een monumentale uitbeelding te komen, bestemd tot plaatsing in de open lucht, op
grooten afstand te overzien, of wel tot opluistering van gebouwen. Karakteristiek
voor Hildo Krop is de dikwijls ineengedrongen bouw der figuren, logge gestalten
met korte zware beenen en groote hoofden, waardoor hij veler schoonheid-lievend
oog wellicht hindert. Hij ziet natuurlijk zelf ook wel die wanvormigheid van proportie
- want hij maakt een anderen keer beeldjes, die rank en
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lenig van leden zijn. Maar die gedruktheid van vormen, bij arbeiders-figuren veelal,
heeft haar zinrijke beteekenis, doelend op het havenen van het uiterlijk menschelijk
aanschijn door zwoegenden dagelijkschen arbeid. De logge beenen schijnen als
vastgezogen aan de donkere aarde, waarover zij zich moeizaam voortbewegen. Als
op het beste uit deze werken was hier te wijzen op het groepje van een man met zijn
werkpaard, een ander van een man en een vrouw, te zamen één in hun sleependen
gang, en vooral nog op een grootere, hecht aaneen gesloten groep van een man en
een vrouw uit de arbeidersklasse, in rust naast elkaar gezeten.
Hildro Krop is te rekenen tot de bij ons niet overtollige beeldhouwers, wien men
graag eens de bestelling van een monumentaal werk zag opgedragen. Een wensch,
die men waarlijk hier niet al vaak bevredigd ziet! Voor Amsterdam schijnt hij echter
alvast de stadsbeeldhouwer te zijn; herhaaldelijk althans krijgt hij van die gemeente
opdrachten, doelende tot opluistering van gebouwen, of andere aanhoorigheden van
het openbare leven.
We laten hier, bij gemis aan ruimte, een nadere critische bespreking van al die
verrichtingen in het midden, vooral waar hij wel eens ‘te veel geeft van het goede’
en Amsterdam, in prijzenswaardigen ijver tot verhooging van het stadsschoon, hem
wellicht verlokt tot overtolligheden. Maar niet te miskennen is, dat de stad voor het
decoreeren van haar aanschijn met beeldwerken in Hildo Krop een zeer bruikbare
kracht heeft gevonden en hem daarmee gelegenheid gaf zijn talent verder te
ontwikkelen.
W. ST.

H. de Toulouse Lautrec in de kunstzaal d'Audretsch te 's-Gravenhage.
Een kleine tentoonstelling met wat litho's en reclameplaten. De litho's zullen wel
algemeen bekend wezen, maar toch met een nieuwe verwondering zijn ze telkens
weer te zien. En misschien nog sterker dan vroeger, treft ons nu het geraffineerde
werk van dezen negentiend'-eeuwschen.... expressionnist, in wien een geestverwant
kan gevonden worden van den tegenwoordigen rauweren, maar ook meer
snerpend-expressieven Gross. Daar is er wellicht geen onder de verledene fransche
caricaturisten, of ‘karakterschilders’, die zoo venijnigscherp een tijdbeeld heeft
gegeven van het maatschappelijk milieu, waarin hij zich bewoog - een beeld van de
degeneratie en moreele aftakeling. Een wrange geest is, psychologisch, de grondtrek
van deze kunstuiting. Maar tevens toont Lautrec zich in zijn individualistische
uitbeeldingen, die physionomisch zoo raak gekenschetst zijn, in sterke mate een
fantast. Zijn actrices of danseressen zijn méér geportretteerd dan die
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van Degas, maar toch in hun realiteit minder objectief bestudeerd en weergegeven.
Het voetlicht, waarin ze gesteld zijn, wordt bij Lautrec tot een spookachtig schijnsel.
Het zijn eerder huiveringwekkende dan aanlokkelijke vrouwelijke gedaanten, met
dwalende gebaren en zwevenden tred.
Het clowneske - maar van den tragischen kant gezien - is nog eigen aan de
karakteriseering van alle andere personnages uit den levenskring om hem heen. Zijn
observeeren van menschen is humoristisch geneigd, maar zeer verscholen is de
caricaturale overdrijving in zijn typeeringen, en, indien daarin een hoon bedoeld
mocht zijn, is die toch eerder smartelijk dan hooghartig. Misschien dat, uit den bitteren
nasmaak van het eigen verbraste leven, Lautrec in de ernstiger uren, als hij tot zich
zelf kwam - onder zijn werk als kunstenaar - het leven nog maar zien kon als een
sinistere klucht. En het kan zijn kracht dan wel geweest zijn (tot creatieve daad) dat
hij zich zelf ook plaatste in het raam van een wreedcynische levensbeschouwing. Er
kan, zoowel om hun kunst, als om hun particulier leven, een oveteenkomst gevonden
worden tusschen Adriaen Brouwer en Lautrec; de eerste echter was het kind van een
gezonder en geestkrachtiger geslacht, leefde niet in de sfeer van een ondergaande
beschaving.
Van den meer stoffelijken kant bezien, vinden we in de kunst van Lautrec bovenal
de eigenschappen van een uiterst subtiel teekenaar. Met een veelvuldigheid van ijle
dunne lijntjes, als fijne draden van een web zijn de vormen aangeduid - of liever
gesuggereerd. Hij hoort tot de teekenaars met het ver ontwikkeld instinctmatig begrip
(of aanvoeling) van den rudimentairen kern in den uitgegroeiden vorm. Ieder lijntje
in zulk, schijnbaar onzeker gekrabbel heeft zijn beteekenis, niet tot een definitieve
bepaling van den vorm, maar tot uitdrukking der vluchtigheid van een beweging,
van een gebaar. Ik stel me voor dat iemand als Lautrec, die uit de vormgesteldheid
tast naar de zenuwen van het leven, moeilijker teekende naar een figuur die poseert,
dan die zich beweegt.
Subtiel - als de vlam, die zweeft en danst om een papier, boven de lamp gehouden
- zijn ook in die litho's de toonverhoudingen aangebracht. De steen is nauwelijks
beroerd, vluchtig aangetoetst met vleugjes van een zilverachtig grijs, waartegen de
lichtpartijen uitklanken, in een uiterst broos wisselspel van licht en donker.
Belangwekkend op deze tentoonstelling waren de te weinig bekende reclameplaten
van Lautrec. Ze doen denken aan de fleurige affiches van Chéret, minder dartel van
tournure, doch grootscher van opzet. Ze zijn interessant ook, omdat Lautrec zich
daarbij van een anderen kant doet kennen. Want hier was hij uiteraard gehouden aan
een streng-formuleerende bepaling van den vorm, had hij te werken met stellige
contours en meer afgebakende vlakken van licht en donker. En de werking van
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zoo'n enkele figuur in den wijd-uithangenden zwarten mantel met een enkele baan
van sterk rood, beantwoordt dan wel aan de eischen van een reclameplaat.
W. ST.

Harmen Meurs in het Stedelijk museum te Amsterdam.
Het kan, nadat men als jong kunstenaar een tijdlang heeft rondgezworven in de
regionen van het ‘modernisme,’ waarbij men min of meer vurig uitgaat om zijn
ontroering, ondergaan bij het aanschouwen van ‘het onderwerp’, met eenigszins
luidruchtige (mogelijk wat ‘expressionistische’) middelen weer te geven, een
natuurlijke beweging des geestes zijn, als men zich keert tot ‘de primitieven’ en zich
aan hun deemoedige overgave, - overgave ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’ -, spiegelt.
In zoo iemand kan dan een eigen overgave -, een: ‘niet ik, maar Gij (Gij, buiten- en
binnenwereld!) -, ontstaan, die er toe kan leiden, dat men eenvoudig gaat ‘zien’ -,
de kleur ‘eenvoudig’ gaat opbrengen -, en eenvoudige -, of zelfs zoo goed als geen
‘perspectivische middelen’ gaat te pas brengen -, altemaal dingen, die men bij de
‘primitieven’ in hún sfeer ook vindt.
Het wordt echter iets anders indien zulk een jong kunstenaar, die zijn eigen ‘stem’
nog niet voor goed gevonden heeft, op een goeden dag, bij wijze van toeval, geboeid
wordt door die ‘primitieven’, - geboeid, in de eerste plaats misschien, door hun
uiterlijke middelen en nu ook, plotseling, zich gaat zetten ‘eenvoudig’ te zien,
eenvoudig de kleur, zonder schaduwwerking, op te zetten, enz..... Het wordt dan een
min of meer knap, nieuw ‘experiment,’ dat een gevoel van leegte wekt, wat ook
moeilijk anders kan omdat hier van een natuurlijke beweging des geestes niet
gesproken kan worden....
Zóó is, - al dekt ook hier natuurlijk de abstracte, té sterk onderscheidene theorie
niét ten volle het concrete, practische geval -, het werk van Harmen Meurs, nadat hij
zich met het ‘Thérésou’-portretje als eerste doek, bewust ging inspireeren (wat
eigenlijk een contradictio in terminis is!) op ‘het primitieve’ der ‘primitieven’ (niét
op hun innerlijke overgave, die zeker niet primitief, maar doorwerkt, uitgediept was!)
wat leeg gebleven -, hoe knap en picturaal bevredigend 't dan ook in velerlei opzicht
mag zijn. Het best geslaagd uit deze laatste periode is d a a r o m m.i. ook het portret
van Mevr. S.v.G., de ‘dame,’ voor haar secretaire, beiden gedistingeerd en smaakvol
‘gedécoreerd’ -, maar beiden evenzeer leeg van structuur.
Meurs beschikt over een gaafheid van peinture die zeer zeker weldadig aandoet
en die b.v. ook de twee groote doeken uit een vorige periode: het portret van den
cellist Thomas Canivez en ‘Naakt bij bad’ tot een
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vreugde voor het oog maken. Vreugden voor de ziel - die men met recht toch van de
kunst verwachten mag - worden het echter ook dáár niet. Men ontkomt nergens aan
den indruk, dat het dezen schilder nog niet gelukt is een wat overbewuste cerebraliteit
te ‘vullen’ en te doorlichten met een daaraan ‘geëvenredigd’ of daar tegen
‘opgewassen’ gevoelsleven. Men tast en zoekt overal, als men dit werk aandachtig
op zich laat inwerken en niet wil blijven stilstaan bij de aesthetische genoegdoening
die het zeer zeker schenkt, naar een kern, een centrum, dat men vooralsnog niet
vermag te vinden.
Het zou intusschen uitermate ondankbaar en onrechtvaardig zijn, nu wij die grootere
vreugde hier niet beleven, de kleinere vreugden die het schenkt, niet te erkennen.
Juist omdat die kleinere vreugden hier zoo talrijk zijn, gaat men diepere eischen
stellen, die men anders mogelijk zou verzwijgen.
Zoo kon men hier op deze overzichtstentoonstelling b.v. vreugde beleven aan de
serie Italiaansche landschappen, die den éénen korten wand en de eerste der twee
zalen, vulde; (het vlotte, als met ‘aquarelleerend’ gebaar saamgegrepen beeld van
het olieverf-stuk: Stadswal, Semur, zij als voorbeeld genoemd); kon men het aardige
geval ‘Mi-carème’, met de ontelbare maskers achter de winkel-vitrine, wat
verheugd-glimlachend toe-knikken; prettig worden aangedaan door b.v. het lichte
‘Fransche’ cachet van een stukje als ‘Anjelieren’; een zekere bewondering hebben
voor het zeer knappe naakt ‘Opstaan’, met zijn zoo zuiver-blanken toon...., en tóch,
heengaande, onbevredigd zijn. Onbevredigd juist ook hierom wijl men in dezen
harden, ernstigen werker een diepere kern blijft vermoeden die tot nu toe vrijwel
latent bleef.
Met het uitspreken van een dergelijke spijt en het laten doorschemeren van een
hoop, behoeft een ‘criticus’ -, ik wil het in dit geval speciaal constateeren! -, zeer
zeker geen ‘sadistische’ vivisectie op een kunstenaarsziel te bedoelen.
A.E. V.D. T.

Huib Luns in het Stedelijk museum te Amsterdam.
Huib Luns verbluft ons door zijn ontzaglijke veelzijdigheid, en zijn omvangrijk
oeuvre. Hij schildert, maakt decoratieve schilderingen, teekent op steen, snijdt in
hout, boetseert, maakt glas in lood enz. enz. en het gaat hem schijnbaar alles even
gemakkelijk af.
Dat dit alles hem, - het een beter dan het ander natuurlijk, - lukt, moeten wij, geloof
ik, wel toeschrijven aan zijn studieuzen en ernstigen ondergrond. Hij is in zijn jonge
jaren, en die begonnen al heel vroeg, want er hangt een zelfportretje van toen hij
vijftien was, zeer conscientieus
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begonnen met zich nauwkeurig rekenschap te geven van vorm en kleur. In zijn
vroegste werk zien wij ook een voorliefde voor de primitieven, en eerst later is hij
zwieriger en breeder van streek geworden, en is er door zijn belangstelling in
decoratieve versieringen een decoratieve kant aan zijn schilderijen en een
schilderkundige kant aan zijn decoratieve versiering gekomen. Waar hij deze beide
neigingen geheel uit elkaar wist te houden is hij op zijn best. En dat doet hij in vele
zijner portretten, in zijn groote en kleine naaktstudies en zijn landschappen. Die
portretten van zijn jongens, en zijn verschillende zelfportretten, dat van ‘een dichter’,
van Dr. de Visser, van Aug. van Voorden, ze mogen onder zijn beste werk
gerangschikt worden.
Wij zien er uit dat hij waarlijk ‘schilderen’ kan, dat hij voelt voor vorm en kleur,
zij het soms met eenige uitbundigheid.
En in zijn decoratieve grafische kunst, in een houtsnede vooral, dwong het materiaal
hem van zelf tot grootere gebondenheid, tot struktieve lijnen en vasteren vorm.
Ook zijn smaak voor een zekere zwierigheid in lijn, in letterschrift, komt zijn
decoratieve ontwerpen ten goede.
Deze tentoonstelling, die ons een overzicht van Luns' werk gaf, deed ons zijn
veelzijdigheid kennen, en zeker ook daardoor zijn tekortkomingen (wie heeft die
niet bij een dergelijke werkkracht) maar daarnaast toch ook zijn onmiskenbare gaven,
die hem in staat stellen voor iedere oplossing klaar te staan en er iets van te maken.
En dat moeten wij waarlijk niet gering achten; want bij hoevelen zien wij
tegenwoordig dat de greep veel hooger is dan het kunnen, omdat de vakkennis
ontbreekt.
Dit is wat Huib Luns meeheeft, en wat steunt hem bij iedere nieuwe opdracht.
R.W.P. JR.
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