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[Deel LXXIX]
Inhoud van Deel LXXIX.
Bladz.
ASSELTSCHE KERKJE (HET) IN HET 236
LIMBURGSCHE LANDSCHAP, door
VAN DEN EECKHOUT, met 10 illustraties
CAMPAGNA DI ROMA, door J.J. VAN 341
GEUNS
DAVID, door J.F. VAN DEENE, met 10
illustraties

81

DE BEVRIJDING, door BERTHE VAN
HILTEN

434

DE DROOMENDE WEVER, door
MIPARESTAM

278

DE JONGE DOMINEE, door C.D.-G.

131

DE LUCHTHELD, door P.H. RITTER JR. 35
(fragment)
DE MOEDER, door JOHAN W.
SCHOTMAN, met 1 illustratie

313

DE POROCHA, door HENRI VAN
BOOVEN

403

DE RABBI, door HÉLÉNE SWARTH

190

DEZE WERELD, door ANTHONIE
DONKER

110

DICHTERS LOT, door H. VAN ELRO

48

DROOMLAND, door A.W. GRAULS

137

EVA, door HÉLÈNE SWARTH

256

FRANSCHE SCHILDERKUNST
(MODERNE), door W. JOS. DE
GRUYTER, IX, Critische
Slotbeschouwing) met 8 illustraties

15, 162

HET EILAND DER BALLINGEN,
FERNANDO NORONHA, door J.
SLAUERHOFF

182

HET LIGGEND BEELD IN HET
402
PALMENWOUD, door J.J. VAN GEUNS
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HET MAGISCH WOORD, door M.E.
KLINKHAMER-VAN HOYTEMA

412

HOLLAND-RADIO, door JAN H. DE
GROOT

280

ILLUSTRATOR-PSYCHOLOOG
(EEN), door CORNELIS VETH, met 8
illustraties

99

ITALIAANSCHE EXPOSITIE TE
LONDON (INDRUKKEN VAN DE),
door J.S. WITSEN ELIAS, met 13
illustraties

172

JUF, door HENRIETTE BARBE

49, 111

KERSTMIS IN DE BAR, door JACOB
HIEGENTLICH

275

KIMPE (REIMOND), door ISIDOOR VAN 225
BEUGEM, met 9 illustraties
KRONIEK

67, 138, 209, 281, 363, 435

LENTE, door BEATRICE WILLING

276

MINNE (GEORGE), door CONSTANT
EECKELS, met 9 illustraties

377

MUSEUM COGNACQ-JAY (HET) TE 105
PARIJS, door H. VAN LOON, met 2
illustraties
NIEUWE SAMENSPRAKEN OVER
DE AANDOENINGEN DER LIEFDE
(WOORDEN EN ANTWOORDEN),
door VICTOR E. VAN VRIESLAND: IV

329

NOODLOT, door ANNIE SALOMONS

330

OOSTENRIJKSCHE BAROK, door
W.J.A. VISSER, met 14 illustraties

316

ORLOWSKI (DE DUITSE
153
HOUTSNIJDER HANS), door FRANK
VAN DEN WIJNGAERT, met 7 illustraties
OSLO (MUSEA TE), door DR. FELIX
RUTTEN, met 9 illustraties

24

‘PALAZZO DI VENEZIA’ TE ROME, 387
door G.J. HOOGEWERFF, met 10
illustraties
PARIJSCHE FOIRES, door G.T.
SCHELTEMA, II, met 4 illustraties

244

PASCHEN, door J. SLAUERHOFF

254
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RÄDECKER (JOHN) EN ZIJN WERK, 1
door A.M. HAMMACHER, met 10
illustraties
SATIRE VAN CONSERVATIEVEN
KANT, door CORNELIS VETH, met 2
illustraties

397

SEURAT (GEORGES), door KASPER
NIEHAUS, met 11 illustraties

297

SIMON EN ANDREAS, door PIET
REIJNE

416

SNEEUWNACHT, door M.E.
KLINKHAMER-VAN HOYTEMA

191

TILLY, door H.C. FELLINGA

192, 257, 342, 417

VERWELKEND MEISJE, door HÉLÈNE 136
SWARTH
VERZEN, door P.C. BOUTENS

121

VERZEN, door HERMANCE FARENSBACH 31
VRIENDINNEN, door ROEL HOUWINK 413
VIJF-EN-ZEVENTIG, door ANTHONIE 183
DONKER
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
BARBE (HENRIETTE)

JUF 49,

111

BEUGEM (ISIDOOR
VAN)

REIMOND KIMPE

225

BOOVEN (HENRI VAN) DE POROCHA

403

BOUTENS (P.C.)

VERZEN

121

C.D.-G.

DE JONGE DOMINEE

131

DEENE (J.F. VAN)

DAVID

81

DONKER (ANTHONIE) DEZE WERELD

110

DONKER (ANTHONIE) VIJF-EN-ZEVENTIG

183

EECKELS (CONSTANT) GEORGE MINNE

377

EECKHOUT (VAN DEN) HET ASSELTSCHE KERKJE 236
IN HET LIMBURGSCH
LANDSCHAP
ELRO (H. VAN)

DICHTERS LOT

48

FARENSBACH
(HERMANCE)

VERZEN

31

FELLINGA (H.C.)

TILLY

192, 257, 342, 417

GEUNS (J.J. VAN)

CAMPAGNA DI ROMA

341

GEUNS (J.J. VAN)

HET LIGGEND BEELD IN
HET PALMENWOUND

402

GRAULS (A.W.).

DROOMLAND

137

GROOT (JAN H. DE)

HOLLAND-RADIO

280

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

15, 162

HAMMACHER (A.M.)

1

JOHN RÄDECKER EN ZIJN
WERK

HIEGENTLICH (JACOB) KERSTMIS IN DE BAR

275

HILTEN (BERTHE VAN) DE BEVRIJDING

434

HOOGEWERFF (G.J.)

‘PALAZZO DI VENEZIA’ TE 387
ROME

HOUWINK (ROEL)

VRIENDINNEN

413

KLINKHAMER-VAN
HOYTEMA (M.E.)

HET MAGISCH WOORD

412
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KLINKHAMER-VAN
HOYTEMA (M.E.)

SNEEUWNACHT

191

LOON (H. VAN)

HET MUSEUM
COGNACQ-JAY TE PARIJS

105

MIPARESTAM

DE DROOMENDE WEVER

278

NIEHAUS (KASPER)

GEORGES SEURAT

297

REYNE (PIET)

SIMON EN ANDREAS

416

RITTER JR. (P.H.)

DE LUCHTHELD

35

RUTTEN (FELIX)

MUSEA TE OSLO

24

SALOMONS (ANNIE)

NOODLOT

330

SCHELTEMA (G.T.)

PARIJSCHE FOIRES II

244

SCHOTMAN (JOHAN
W.)

DE MOEDER

313

SLAUERHOFF (J.)

HET EILAND DER
BALLINGEN, FERNANDO
NORONHA

182

SLAUERHOFF (J.)

PASCHEN

254

SWARTH (HÉLÈNE)

DE RABBI

190

SWARTH (HÉLÈNE)

EVA

256

SWARTH (HÉLÈNE)

VERWELKEND MEISJE

136

VETH (CORNELIS)

EEN
99
ILLUSTRATOR-PSYCHOLOOG

VETH (CORNELIS)

SATIRE VAN

397

CONSERVATIEVEN KANT

VISSER (W.J.A.)

OOSTENRIJKSCHE BAROK 316

VRIESLAND (V.E. VAN). NIEUWE SAMENSPRAKEN 329
OVER DE AANDOENINGEN
DER LIEFDE, IV
WILLING (BEATRICE)

LENTE

276

WITSEN ELIAS (J.S.)

INDRUKKEN VAN DE

172

ITALIAANSCHE EXPOSITIE
TE LONDEN

WIJNGAERT (FRANK
VAN DEN)

DE DUITSE HOUTSNIJDER 153
HANS ORLOWSKI
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
BERG (ELSE) IN DE KUNSTZAAL
VAN LIER TE AMSTERDAM, door
A.E. V.D. T.

221

BLOEMEN-STILLEVENS BIJ
78
D'AUDRETSCH, DEN HAAG, door J.S.
BOEKBESPREKING, door H.R., JO DE 67, 138, 212, 283, 363, 435
WIT, ROEL HOUWINK EN W. JOS DE
GRUYTER met 4 illustraties
BOUTENS (P.C.) ZESTIG EN JOH. DE 138
MEESTER ZEVENTIG JAAR, door
H.R.
CASPERS
HOUTSNEDEN-KALENDER 1930,
door W.J. DE G.

152

DIX (OORLOGSSCHETSEN VAN
OTTO), door J.S.

370

EEKMAN IN DEN KUNSTHANDEL
VAN LIER TE AMSTERDAM, door
A.E. V.D. T. met 2 illustraties

373

ENGELSCHE SCHILDERKUNST (DE 73
RETROSPECTIEVE
TENTOONSTELLING VAN) DER 18e
EN 19e EEUW, TE BRUSSEL, door W.
JOS. DE GR., met 2 illustraties
FANTIN LATOUR (EEN PORTRET
443
VAN) BIJ D'AUDRETSCH, DEN
HAAG, door A.M. HAMMACHER, met 1
illustratie
GESTEL (TEEKENINGEN VAN LEO) 148
BIJ DEN KUNSTHANDEL HOFSTEE
DEELMAN, AMSTERDAM, door W.J.
DE G., met 1 illustratie
HAVELAAR (IN MEMORIAM JUST), 209
door W.J. DE G., met portret
ILLUSTRATIE-PROCÉDÉ (EEN
446
NIEUW), door JAN POORTENAAR, met 3
illustraties
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ISRAËLS (ISAAC) BIJ ARTI ET
294
AMICITIAE, door W. JOS DE GRUYTER,
met 1 illustratie
JESSURUN DE MESQUITA
295
(WATERVERFTEEKENINGEN,
GRAFISCH WERK, SCHETSEN EN
VISIONAIRE VERBEELDINGEN VAN
S.), KLEIN PLASTIEK VAN DR. J.
MENDES DA COSTA EN MEUBELEN
VAN W. PENAAT IN HET STEDELIJK
MUSEUM TE AMSTERDAM, door A.E.
V.D. T.
KALENDERS 1930, door W. JOS. DE G. 79
LANOOY (CHRIS), NAAR
AANLEIDING EENER
TENTOONSTELLING BIJ
KLEYKAMP, DEN HAAG, door W.J.
DE G., met 2 illustraties

374

LOOY (IN MEMORIAM JACOBUS
VAN), door H.R., met 2 illustraties

281

MUSEUM BOYMANS, door J.
ZWARTENDIJK, met 1 illustratie

218

OEPTS (W.) BIJ GERBRANDS'
371
KUNSTHANDEL TE UTRECHT, door
C. V. H., met 1 illustratie
PORTRETKUNST
144
(NEDERLANDSCHE) BIJ ARTI ET
AMICITIAE TE AMSTERDAM, door
A.E. V.D. T., met 2 illustraties
RADDA (DE SCHILDERES) IN ‘VOOR 75
DE KUNST’ TE UTRECHT, door
C.A.B. V. HERWERDEN, met 1 illustratie
ROSANDIC (BEELDHOUWWERK
219
VAN TOMA) IN DEN
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door J. ZWARTENDIJK
SALUBRA'S (NIEUWE) NAAR
447
ONTWERPEN VAN DE WIENER
WERKSTÄTTE, door W.J. DE G., met 1
illustratie
SCHIMMENSPELEN VAN TER GAST, 151
door J.S.
SCHUHMACHER (W.) IN DE
KUNSTZAAL VAN LIER TE

290
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AMSTERDAM, door A.E. V.D. T., met
1 illustratie
SINT LUCAS (TENTOONSTELLING 146
DER VEREENIGING) IN HET STED.
MUSEUM TE AMSTERDAM, door A.E.
V.D. T.
STERN (IRMA) EN NEGERKUNST 292
BIJ VAN LIER TE AMSTERDAM, door
W. JOS. DE GRUYTER
THOLEN (BIJ DEN ZEVENTIGSTEN 289
VERJAARDAG VAN W.B.) door A.M.
HAMMACHER, met 1 illustratie
TUSSENBROEK'S (HARRY VAN)
POPPEN (‘DE BRON’, DEN HAAG)
door J.S., met 1 illustratie

150

VELDE (HENRI VAN DE) BIJ BUFFA 222
EN ZOON, AMSTERDAM, door A.E.
V.D. T.
VOSKUIL (J.J.) IN DE KUNSTZAAL 444
VAN LIER TE AMSTERDAM, door
A.E. V.D. T.
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Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
JOHN RÄDECKER, ZELFPORTRET

1

JACQUES LOUIS DAVID,
ZELFPORTRET, 1794

81

HANS ORLOWSKI, ILLUSTRATIE UIT
KALEIDOSCOOP, OORSPRONKELIJKE

153

HOUTSNEDE

REIMOND KIMPE, VRIJERS (1928)

225

GEORGES SEURAT, ‘FEMME SE
POUDRANT’, 1889

297

GEORGE MINNE, DE KLEINE
RELIQUIEDRAGER

377
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JOHN RÄDECKER.
ZELFPORTRET (SCHILDERIJ).
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John Rädecker en zijn werk
door A.M. Hammacher
I. Het begin van den beeldhouwer.
RÄDECKER heeft niet uit historische studie, niet uit aesthetische overwegingen,
begrepen wat hij doen moest om waarlijk een beeldhouwer te zijn. Toch heeft zijn
wijze van een-beeldhouwer-zijn thans hare historische verbanden. Wat hij doet heeft
gemeenschap met inzichten van tijdgenooten, al bewegen die zich soms in andere
richting naar het lijkt.
Zoo schreef in 1925 Roland Holst over Rodin:
‘De mystische zoowel als de pantheïstische geesteshouding tegenover de
geheimzinnige, zich door reeksen van eeuwen gevormd hebbende stof, was dezen
grooten egocentrischen kunstenaar vreemd. Niet heeft hij zooals Michel Angelo met wien hij zich toch gaarne verwant droomde - den steen opgevat als een ruimte,
waar hij al worstelend in binnendrong om er zijn droom uit los te beitelen, noch heeft
hij, het zelfstandig karakter van den steen eerbiedigend, de eenheid van geest en stof
nagestreefd; doch wel heeft hij de stof geweld aangedaan, door haar hard en
onwrikbaar karakter aan te tasten.’
Over Rodin kan men krakeelen, maar dat het algemeen inzicht in de verhouding
van den beeldhouwer tot de stof juist bij Michel Angelo werd gevonden, bewijst niet
alleen zijn werk, maar ook een bewuste uitspraak in een merkwaardigen brief aan
het hoofd der florentijnsche academie Messer Benedetto Varchi, in 1549 uit Rome
geschreven, waarin hij o.m. bepalenderwijze vaststelt: ‘Onder beeldhouwkunst versta
ik dezulke die geschiedt door in de stof te hakken, want hetgeen modeleerende wordt
gedaan is gelijk de schilderkunst.’
Nog geen twee en halve eeuw later wist geen beeldhouwer meer van die
beginselen*), al was de studie der antieken ook nog zoo algemeen doorgevoerd. Niet
alleen was de juiste verhouding van beeldhouwkunst en schilderkunst zoek, doch
door het schilderkunstig overwicht was ook het algemeen evenwicht verbroken.
Maar toch heeft iemand als Rädecker niet in brieven van Michel Angelo

*) Een merkwaardig voorbeeld van de sculpturale ommekeer is b.v. het feit, dat in de geheele
vorige eeuw de helpers van den beeldhouwer het beeld bijna geheel voltooiden, terwijl de
ontwerper zich bepaalde tot de laatste afwerking. Michel Angelo werkte precies andersom.
Herhaaldelijk geeft hij aan, dat dit of dat beeld in zoo'n gevorderden staat van uitvoering is,
dat de voltooing wel door een of ander bekwaam meester kan geschieden. Niet het slot van
de eindvorm krijgt het sacrament van zijn kunst, maar het belangrijkste werk voert hij van
wortel tot top en de helpers laat hij toe, wanneer de essentie verwezenlijkt is.
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moeten zoeken, noch had hij de aanschouwing van diens werken noodig om tot een
l e v e n d verband met zijn ambacht te komen.
Het is feitelijk heel simpel gebeurd, zonder woorden, artistieke theorieën of debatten
met kunstbroeders. Wat simpel gebeurde, zelfs nuchter en zakelijk is voorgevallen,
kan niettemin diep van zin zijn.
De spontane opwelling met de daaruit voortvloeiende daad, is dikwijls slechts
schijnbaar de onberedeneerde, plotselinge gevoels-handeling van een weinig bewust
mensch. Er is altijd verband met gegroeide toestanden in den tijd om den mensch
heen. Hij doet niets alleen, al lijkt dat dikwijls zoo. De levenskracht en de
scheppingsdrift zijn in hem; het leven om hem heen vraagt, eischt en dwingt hem tot
bepaalde handelingen. Zijn besloten innerlijkheid toetst hetgeen tot hem komt en hij
neemt aan of verwerpt, al naar gelang hij van binnen gemeenschap voelt ontstaan of
breken. Al geeft hij er zich geen rekenschap van, toch houdt hij in dien weerslag op
zijn tijd rekening met een historisch geworden toestand en zoo zet zijn eigen leven
het bestaande voort, vat een verloren draad weer op of breekt met gangbare
werkmanieren. Hij kan, zonder het zelf te beseffen, met zulk een opwellende
gevoelshandeling, een daad van historische beteekenis verrichten.
Zoo iets is met Rädecker gebeurd toen hij - het moet omstreeks 1906 zijn geweest
- als een en twintig jarig arbeider in het beeldhouwersambacht, zijn goed
werkmanschap met een maatschappelijk verzorgde positie en een behoorlijke bron
van inkomsten als fatsoenlijk burger in de stad Amsterdam, vrijwillig offerde aan
den drang om levend werk te gaan maken, zooals hij voelde dat het in hem mogelijk
was. In de burgerlijke terminologie van een tijd met volkomen gemechaniseerde
ambachten en een overwicht van dood werk, heet het gehoorzamen aan zulk een
levenden drang, het niet langer weerstaan van al te benauwende banden, ‘in de kunst
gaan.’
Rädecker ging dus ‘in de kunst’. Hij verkocht toen onmiddellijk, uit
onberedeneerden haat tegen het werktuig, het attribuut van zijn beeldhouwersambacht,
de ‘puncteermachine’, want hij wilde voortaan zijn beelden o n m i d d e l l i j k uit
den steen te voorschijn kappen, onmiddellijk snijden uit het houtblok. Hij reageerde
met het onstuitbaar geweld van een natuurkracht, zonder schoone overwegingen,
zonder besef iets van beteekenis te hebben gedaan. Niemand had het hem gezegd of
voorgedaan, alleen zijn bloed, zijn natuurlijk diep levend instinct dreef hem tot eene
verwerping, die een bevrijding beteekende.
Zonder het volkomen te weten herstelde hij wat verloren was gegaan, maar toch
is het onjuist zulk eene handeling te begrijpen buiten gemeenschap met in dien tijd
bestaande en historisch geworden toestanden.
Door zijn vak en opvoeding had Rädecker directe aanraking met het
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beeldhouwersambacht, waarin ook zijn vader groot was gebracht. Hij hielp mee aan
de uitvoering van werken voor kunstenaars als Mendes da Costa b.v. Door die ervaring
en als arbeider, door zijne werkzaamheid op het tweede plan, maar in dienst van
scheppend werkzame opdracht-gevers, had hij verband met den toestand der
beeldhouwkunst en de inzichten van leidende figuren daaromtrent in ons land. Door
die aanraking ontstond het innerlijk onbevredigd zijn.
Hij was een jonge sterke man, vol leven, met zin voor levend werk geboren. Hij
werd gedwongen tot het mechanisch uitvoeren van door anderen ontworpen werk
en hij toonde uitstekend zijn vak te verstaan. Maar het ontging hem niet, dat hier bij
de besten een k l o o f was, tusschen hun eigen beeld-conceptie en de verwezenlijking
daarvan, tusschen geest en stof. Hij leerde, behalve zijn vak, de dood daarvan en hij
behoorde tot het leven en de brengers van leven. Dus begon hij, gelijk een ontkiemend
zaad, met een bevrijding.
Toen Rädecker het doode ambacht verwierp was hij weer, sinds jaren, de eerste
beginnende beeldhouwer die niets tusschen hem en de stof kon dulden. Het
geheimzinnig verband tusschen mensch en stof was hersteld. Zoo is het boek Genesis
van het beeldhouwersleven van Rädecker niet vol gerucht over vroep-rijp werk en
geniale concepties. Het is een oer-begin, sterk en eenvoudig; een geheel opnieuw
beginnen van de dingen, dat veel verklaren kan van aard en karakter van het werk,
dat nu langzamerhand ontstaan zou en ontstaat, voortdurend.

II. Het levensverband.
Toen Rädecker het mechanische maar maatschappelijk-gevestigde ambacht verwierp,
bezat hij niets dan zijn zuiver, warm en sterk beginsel. Hij moest alles nog
verwezenlijken en de middelen werden hem onthouden. Zijn rijkdom aan veroverde
vrijheid en levenskracht beteekende een armoede tevens. Die de dood van den arbeid
ontvlucht, heeft in deze tijden geen andere wegen dan die van den zwerver en zijn
armoede. Hij, die in het leven levend werk wilde doen, heeft de groote barre nood
der menschen moeten leeren, het ontberen van het allernoodigste voor het bestaan.
Ook hier begon hij het leven aan het oerbegin.
Tijden zwierf hij met kameraden door Parijs, onwillig tegenover alle verlokkingen
van een gemakkelijker leven bij terugkeer naar familie in eigen land; dervend als
regel het noodigste voor voedsel, kleeding en behuizing, ontberend vaak de middelen
om werktuigen te koopen voor arbeid, maar bij alle zware vermoeienissen en diepe
angsten, bij alle pijnen, een besef van levensgeluk telkens in zich voelende als eene
wezenlijkheid.
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Er is in deze, quasi artistieke romantiek van een zwerversleven in een wereldstad,
echter een dieper dubbel-beeld van dit leven en de daaruit voortgekomen werken
verborgen. Zooals hij het lenige, zachte en altijd willige boetseeren toen versmaadde*)
en de moeiten zocht van het zooveel langzamer, nauwlettender hakken en bebeitelen
van de hardheid der steensoorten, die hij reeds terwille van hun aard lief had, ruig
en zoo weinig mogelijk gefatsoeneerd naar den gladden dooden kant, zoo heeft hij
versmaad het burgerlijk comfort van den maatschappelijk volgzamen mensch, die
van binnen en van buiten geboetseerd wordt, met zachte handen, naar fatsoenlijke
beelden van regelmatigheid zonder hartstocht en verstand, zonder wijsheid. Hij heeft
de geheele literaire levensbelangstelling, die zich gaarne geduldig-analyseerend bezig
houdt met psychologische verwikkelingen van interessant lijkende menschen, ter
zijde gelaten, om het harde beeldhouwen van de levensmachten en de levensnooden
onmiddellijk aan en in zich zelf te voelen. Het onmiddellijk beeldhouwers-contact
met de stof beteekende gelijktijdig voor zijn leven, onmiddellijke ervaring van den
stoffelijken levensnood. Hij beeldhouwde en hij werd door het leven zelf
gebeeldhouwd.
Nooit zullen wij hem ons kunnen voorstellen, naar den trant van een Rodin, lezende,
snuffelende, spiedende, model na model bestudeerende, reizende, ondervragende,
zoekende her en der in boeken en artikeltjes, foto'tjes en schetsen, naar het verloren
geheim b.v. van het gezicht van Balzac of Victor Hugo.
In zijn armoede heeft Rädecker niet de ijdele en de kleine interessante emoties
van de menschen geleerd; niet de onrust der kleine stemminkjes en gevoelentjes,
noch hun gewichtige bezigheden inzake kleeding, huisvesting, middagmalen en
uitgangetjes gingen hem aan.
Rädecker heeft de beesten leeren zien en begrijpen, de mannen die geen Meneeren
en de vrouwen, die geen Mevrouwen zijn.
Wie een van zijn werken ziet en de indrukken van het oog verder heeft laten
doorwerken in het complex van zijn levende ontvankelijkheid, heeft begrepen of
vermoed, dat de menschen en de beesten die hij maakt niet alleen ‘bekeken’ zijn,
besnuffeld met psychologische en literaire belangstelling en met vlagen van ethische
of andere verliefdheidjes zijn bewierookt. Zijn menschen- en dierenbeelden behooren
tot de eenheid van zijn geheele leven, maar niet tot zijn literaire of aesthetische
belangstellingen.
Tot zijn vroegste beeldjes behooren twee kleine direct uit het hout gesneden figuren,
het eene is een arbeider met een houweel, het andere

*) Het is alweder dogmatisch te veronderstellen, dat het geheel te elimineeren zou zijn.
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een stand van een vrouwelijk naakt. Beide figuren bezitten al dadelijk kenmerken
van zijn aard. In het klein bevatten ze wat hij, groeiende en dieper wordende en
winnende aan beheersching van zijn stof, in de komende jaren breeder en voller zal
gaan geven, Vastgesteld kan worden, dat hij als beeldhouwer, n i e t begint te werken
in de sfeer van werk uit zijn omgeving, b.v. naar den trant van Mendes of Zijl: hij
zet die gecultiveerde richting niet voort, maar schept eenvoudig levend werk, dat
zich kenmerkt door een gedrongenheid en gebondenheid van vormen, zonder gepeuter
aan het karakter van de stof, welke gedrongenheid niet een opzettelijk of half-bewust
aansluiten beteekent op b.v. Romaansche of Egyptische of Byzantijnsch-Christelijke
beeldhouwkunstige vormen, doch veeleer een uit t e c h n i s c h e noodzaak geboren
eigenschap is. Juist de vormende vrijheid van den boetseerder in klei belet de ervaring
van de w e e r s t a n d e n in den steen of het hout. De gedrongenheid bij Rädecker
beteekent dat hij die w e e r s t a n d e n en g r e n z e n had wedergevonden; dat zijn
werk uit een bepaalde stoffelijke worsteling en eerbiediging van den stoffelijken aard
ontspringt. Dat in Chineesche, Egyptische, Byzantijnsch-Christelijke, Romaansche,
cultuurperiodes analoge vorm-verschijnselen*) zijn terug te vinden, bewijst dus niets
- zooals vaak ten onrechte wordt aangeroerd - voor eene n a v o l g i n g , doch slechts
een met de techniek organisch verband houdende gelijke verhouding tot de stof.
Rädecker, die als beeldhouwer vrijwel dadelijk zichzelf gevonden had en zichzelf
gaf, ondanks hetgeen een milieu als Parijs aan verleidelijke invloeden biedt, heeft
als teekenaar en schilder echter veel verwerkt hetgeen aan ‘-ismen’ in korte en snelle
opeenvolging zich voordeed in de internationale haard van in Parijs
nationaal-ontwortelde artiesten. Het strookt weinig met zijn aard van levend mensch
onder menschen, hem geheel buiten en boven bewegingen in zijn tijd te stellen met
zijn werk. Ten slotte komt toch de schilderkunst en de beeldhouwkunst bij Rädecker
uit ééne menschelijke gesteldheid van den geest voort. Of hij nu de invloeden langs
het eene dan wel langs het andere kanaal doet afvloeien, ze hebben niettemin vat op
hem gehad. Isoleeren is hier onjuist, maar wel kan worden vastgelegd, dat hij als
beeldhouwer onmiddellijk een bevrijden, zekeren en zuiveren weg is gegaan en als
schilder en teekenaar meer zijn tijd gereflecteerd heeft, al is hij ook in die richting,
maar in trager tempo, nu geheel gekomen tot zich zelf.

*) De afbeeldingen door den chef van den Oudheidkundigen Dienst in Ned. Indië getoond van
de jongste vondsten op Java, betreffende tot voor kort onbekende kleine plastiek (geen
hofkunst), toonen hier en daar treffende gelijkenissen met gezichtsvormen van tegenwoordige
jonge sculptuur.
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III. Verhouding van schilder- en beeldhouwwerk; de dierenbeelden.
Rädecker is geen beeldhouwer, die ‘ook wel eens teekent’. Bijna alle beeldhouwers
hebben teeken- of schilderwerk nagelaten, maar in de verhouding van die twee
functies van de scheppingsdrift, heeft als regel de beeldhouwkunst dan een overwicht
gehad. Michel Angelo kwam niet uit zich zelf tot schilderen; de levensomstandigheden
dwongen hem er toe, maar hij verzette zich hardnekkig, hoewel zonder uitkomst. In
den brief aan Messer Varchi bekent hij vroeger de beeldhouwkunst van hooger orde
te hebben geschat dan de schilderkunst en beider verhouding niet anders te hebben
begrepen, dan gelijk die van zon en maan. Maar juister lijkt het hem later, beider
zelfstandigheid te erkennen en hoewel voortvloeiende uit één intelligentie geen
picturale wetten aan de sculptuur noch omgekeerd, sculptuur aan schilderkunst op
te dringen.
Bij Rädecker is inderdaad geen vermenging. Zijn teekeningen en schilderijen zijn
niet van beteekenis, o m d a t hij een belangrijk beeldhouwer is.
Een bronzen paardje en een geschilderd paardje. Het een is zuivere plastiek; het
heeft de spanningen die alleen volumina in de ruimte kunnen geven. Het heeft de
ruige zwaarte van het brons met het karakter van het oppervlak daarvan. Het is de
fiere, oerkrachtige sprong van het sterke paard, dat vrij is, vol driften en brieschend
geluid. Het is een paard, dat niet de dienaar van menschen is. Nauwelijks heeft het
verwantschap met de gezadelde Chineesche grafpaarden, die edel en voornaam, een
trouw hovelingschap verbeelden. De Chineesche ceramiek geeft de schoone en
levende, maar de opgevoede en gecultiveerde paarden.
Rädecker droeg in zich om, wat wij allen verloren waanden in een maatschappij
van een verslagen en afhankelijk paardenras, dat wij ons alleen maar voorstellen in
de trieste versletenheid van de paarden van koetsjes en trams, zooals b.v. Breitner
die heeft nagelaten. De paarden van Rädecker houden daar geen verband meer mee.
Hij is eerder in staat het paard te scheppen uit het oude verhaal van de vier
Heemskinderen; ook het paard Beyaard, dat grooter hoedanigheden bezat dan de
mensch, die zich zijn meester waande, en tot in den dood een voorbeeld was van
hetgeen de menschen h e r o ï s c h noemen. De cultuur der beeldhouwkunst van de
landen met een groote traditie op dit punt in Europa (Italië en Frankrijk) geven ons
slechts nog het parade-dier. Zelfs een begaafde als Bourdelle heeft ons met
opera-dieren verrijkt.
Andere waarden geeft ons het geschilderde witte paardje tegen een grond van
absinth-geel, waarin het zwart der hoeven het eenige donker is. Het is ook het vrije
ongezadelde dier, maar met jongere darteler driften, dan de bronzen springer. Het is
niet volmaakt omdat het volmaakt van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

7
vormen is, maar het verwezenlijkt in zijn beeld een staat van natuurlijk en volgens
zijn aard volkomen leven. Het is een vorm van absoluut leven, zonder menschelijke
bijmengsels. Het bevat niet het medelijden noch andere sentimenteele overwegingen
van Rädecker omtrent het dier, het bevat, onmiddellijk in het beeld overgegaan, een
in zijn eenvoudigheid wel zeer groote en warme levensliefde. Zooals het daar voor
ons staat herinnert het niet aan ‘-ismen’ van de kunst, noch aan bepaalde rampen of
vreugden van het tegenwoordige leven. Het is een werk zonder ouderdom, dat de
zuiverheid en de jonkheid heeft bewaard aller dagen vroegste licht.
Maar onvolledig, want eenzijdig, zou deze karakteristiek van zijn dierenbeelden
zijn, als daarin niet mede werd begrepen zijn verbeelding van den straathond.
Rädecker is niet de terzijde van het leven en de maatschappij zich verdroomende
kunstenaar, want juist zijn diepe en groote verbeeldingskracht in voortdurende
aanraking met de levenswerkelijkheid, geeft zijn werk een eigenschap van macht
over een grooter domein van levensgevoelens dan de louter aesthetische verbeelding
van den geïsoleerden droomer zou vermogen. Een zelfde macht aan verbeelding zou,
in een anderen tijd, meer afgestooten dan aangetrokken door het leven, ons wegvoeren
naar het paradijs der ijlten of het bizarre.
Het heroïsche paard is niet zijn uitsluitend domein, hij kent niet minder het
uitgestooten, zwervende dier, dat niet de pracht van zijn nomadenbestaan bewaarde,
maar in bedelend zwerverschap tusschen de menschen zijn karkas voortsleept,
vertrouwd met vuilnis en afval, maar trouw ondanks alles aan zijn zwervend oer.
Het is dezelfde liefde van een mensch, die het beeld van het vrije dartele paardje
schept en het schier ontvleeschde karkas van den straathond. In het eerste leeft de
verbeelding van een vervuld gelukkig leven, in het tweede de verbeelding van
levensnooddruft; beide beelden voltooien het levensbeeld, omspannen de
mogelijkheden van zijn.

IV. Rädecker, de verbeelder van menschen.
Wat te vinden is in zijn reeks van de beesten, vindt men in het plan van zijn
menschenbeelden weer.
Het eerst: de gezichten die van het leven der zinnen zijn. Ze geven de hartstocht,
die zich meldt in het zware ademen door gesperde neusgaten; ze geven de genietingen,
die den mond betreffen en de oogen, die ijler of voller, geknepen of gesperd, in
verholen diepte gloeiend of gelijkmatig vasthoudend zijn. Deze gezichten verbergen
niet de lusten of onlusten; ze behooren in geen geval tot de beheerschte maskers der
ambtenaren, noch tot de ontzielde facies van hen, die zich vervelen in
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het leven en onderworpen zijn, in het verborgene, aan de onvruchtbare ondeugden
van de beestelijke resten in hun ontwortelde menschelijkheid. Rädecker geeft de
zinnelijke gezichten van werkelijk bloeiende, levende hartstocht vervuld. Maar bij
Rädecker beteekent dat niet de vermoeienis en de oververzadiging van veel
tegenwoordige lieden, die alleen nog iets ervaren van de sterke prikkels van bruut
sensationeel levensbedrijf. De mode van negerplastiek, negerdans en -muziek en al
de allures van het kunst-snobbisme van tegenwoordig, hebben niets te maken met
de wereld van ongebroken natuurlijkheid en oer-scheppingsdrift, op de vormen
waarvan de afgeleefden dezer maatschappij belust zijn. Deze belustheid beteekent
slechts het laatste verlangen van de onvruchtbaren en uitgeputten, die zich wenden
tot de bezitters van volle oerkracht. De ongezondheid schuilt echter niet in de nu
eenmaal voorhanden geneeskrachten, maar in de zieken.
Na de gezichten van zinnen levend en heimelijk, de gezichten van droomleven
doortrokken. De beeldhouwer komt daar tot die verklaarde stilte van leven in een
gezicht, die de trekken ontspant en het de zuivere volkomenheid terug geeft van een
eeuwig jonge levenskracht.
De in 1929 gereedgekomen kop in zandsteen is rimpelloos en gaaf, zooals alleen
in zeer heldere oogenblikken van groote aantrekkingskrachten, een gezicht kan
worden gezien. Zulk een gezicht is een volkomen geheimenis; toch verbergt het niets,
het is geheel open naar vrede, geheel overgegeven aan het stijgen en dalen van
droomen en beelden, vergane en komende; het kan ook van binnen beeldloos zijn,
alleen maar zacht het leven in zich voelen rijpen en uitstralen, ondanks het geloken
zijn; gelijk een bloem, gesloten, toch de sfeer van zijn binnenste schoonheid uitstraalt,
gevouwen slechts insteê van ongevouwen. Dit is het wonder van die gezichten:
gekeerd naar het leven buiten komen er allerlei trekken in die het eigenlijke en het
wezenlijke versteken; gekeerd naar het leven binnen, lijkt het zuiverste en het edelste
open te gaan en toch - meer dan ooit lijkt het eigenlijke dan een onkenbaar wonder,
een onvervreemdbaar geheim.
In zoo'n kop is niets aan de aandacht ontsnapt; ieder deeltje is nagegaan, ieder te
veel is weggenomen; het schier onnaspeurbare bleek voldoende. Het is een werkstuk,
dat tot een staat van volkomenheid is gekomen. Begenadigd is die dit geven kan en
mag.
Maar de mensch is meer dan zijn bedroefd, verheugd, verdroomd of gesloten
gelaat. De stand van zijn lichaam kan een beteekenis hebben, die in het gezicht zijn
voltooiing vindt, maar daarin alleen niet altijd het sterkst tot vorm komt. Als teekenaar
van menschen kan Rädecker, op Japansche wijze, in enkele rake trekken, een
lichaamsverbeelding geven, die het essentieele geeft.
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Bij de afbeeldingen is een krabbel met de pen van een zittend naakt figuurtje,
oogenschijnlijk voor de meesten een vluchtig moment zonder veel beteekenis. Toch
bevat dit blaadje een wonder aan wezenlijkheid, zooals een kunstenaar er niet veel
maakt in zijn leven. Er zijn zeker duizenden die portefeuilles vol naaktstudies hebben
gemaakt, de een al sneller en vluchtiger dan de andere. De snelheid van uitvoering
heeft dit blaadje van Rädecker dan wellicht gemeen, doch het geheim schuilt natuurlijk
in de i n t e n s i t e i t van het levensmoment, waarin de kunstenaar met een feillooze
kriskras vastlegt wat hij in reeksen van jaren zag en ervaren heeft.
Voor Rädecker b.v. is zulk een teekening van veel beteekenis. Hij geeft daar in
levende krabbels (geen quasi-geniale krassen) een zuiverheid van sfeer en een
natuurlijke ongereptheid van houding, die in de manier van zitten op merkwaardige
wijze overeenstemt met Egyptische beeldhoudingen. Er is in zoo'n houding een
eeuwige natuurlijke menschelijkheid, doch hetgeen bij de Egyptenaren dienstbaar
was aan een religieuze ritueele cultus, gericht op den Dood en vervuld van angsten
en voorbereidingen tot het fascineerend einde van dit leven, ontbreekt in het werk
van een tegenwoordig beeldhouwer gelijk Rädecker is.
Zie vele van zijn vrouwelijke naaktfiguren. Ze behooren den dood niet, maar het
volle leven. Ze hebben, voor een deel, die heimelijkheid van het zinnen-leven, die
haar bloei een wonder doet zijn. Rädecker zoekt die zeer vrouwelijke gebaren en
standen, die het mysterie bevatten van hun leven zonder het ooit te ontsluieren. Hij
geeft geen realistiek van modellen, doch ook geen ideaal vormenschoon; de vreemde
sfeer van het vrouwelijk leven verbeeldt hij erotisch en in meer ontstegen staat, maar
geheimzinnig dikwijls gelijk een da Vinci in zijn subtielste vondsten.
Zoo is hij gekomen tot het beeld van de Al-Moeder met het kind, dat hij in het
voorjaar van 1929 in Fransche kalksteen voltooide. Het heeft het lot ondergaan van
zooveel kunstwerken van beteekenis. Ze missen de bestemming in de opdracht
daaraan gegeven, omdat de kerkelijke opdrachtgevers het beeld niet achten
overeenkomstig hun eigen voorstellingen van hetgeen een Madonna behoort te zijn.
De zware aardsche erotiek zou zeker de geestelijke bestemming te kort hebben gedaan
in een Madonnaverbeelding. Doch Rädecker heeft een hooger gelegen toestand
verbeeld. Wat is zuiverder en ontroerender denkbaar dan het kleine jonge lichaampje
van het kind, met de klare wonderlijke oogen en zijn borstje even gewelfd vooruit.
Wat is stralender van stille klare vervuldheid en van een liefde die het kind beveiligt,
maar tegelijk oneindig verder schouwt en open gaat naar een ieder; wat is stralender
dan dit Al-Moeder gezicht, dat de grenzen van de liefde van moeder tot kind heeft
uitgezet en verruimd tot een glorender grooter menschenliefde?
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In zulk een beeld verzamelt Rädecker zijn hoogste kunnen. Het ritueel symbool
draagt hij daar uit, ver boven hetgeen de conventie der kerk daarvan heeft gemaakt.
Zij stoot het daarom uit, naar een eenzaamheid waartoe het in wezen niet behoort,
want het wezen van zulk een herboren symbool van de Almoeder met het kind behoort
niet de vereenzaming maar het leven der gemeenzamen. In betrekkelijken zin is het
juist, dat een ritueele conventie, uit behoudzucht en onmacht tot een groot, diep en
ruim gevoel, zich afkeert. Het eenvoudige en diep-natuurlijke wordt dan ervaren als
buitenissig en verontrustend. Het werk, dat weder een grooter uitzicht opent op
toekomstige mogelijkheden, is als vorm van een zeer groote schoonheid. De stand
der figuren onderling, de plaatsing der voeten, de twee kindervoetjes iets hooger
aaneen gesloten tusschen de voeten van de Madonna, in een volmaaktheid van
evenwicht der verhoudingen; de dalende handen der Madonna, naar buiten gekeerd,
in zeer goede verbinding met de korte, geheven kinderarmpjes; de verbinding der
beide lichamen subliem van overgangen; de zachte welving der borsten over het
ronde kinderhoofd; de sprong der haarweelde vol betoomde levenskracht. Het schoonst
wellicht heeft Rädecker de omsluiting der beide figuren gemaakt, door den rand een
kabbeling te geven, die het eeuwig vloeiende van water en de zachte bewogenheid
van het leven op zeer stille wijze verbeeldt.
De teekening, die Rädecker nu voltooide, van een Madonna met het kind, raakt
meer de innigheid en de warmte van het menschelijke moederschap. Het beeld geeft
de mystiek van de gesublimeerde liefde, die niet tusschen twee blijft, maar een wijder
straling wordt; de teekening geeft de liefde van Moeder tot kind, die nog in de
verheven droomtoestand naar binnen is gekeerd. Het geeft de Moeder, wier oogen
als bloemen bloeien van een licht en een warmte, waarvan zij zelve de bron niet kent.
Haar schoot is als het uitgevouwen schutblad.
Ook in de gezichten en figuren van mannen geeft Rädecker een verschillend plan
van menschelijkheid. Het wonderlijkst is hij in de mannetjes, die hij zelf niet van het
moderne leven vindt, maar behoorende tot sfeer en wezen van de menschen in
vergeten oude stadjes. In hun gezichten verzamelde zich veel droefenis; een intuïtief
besef van de betrekkelijkheid der dingen geeft hun mond een stillen glimlach van
wijsheid zonder woorden; maar hun ongeweten rijkdom is, dat zij door alle
bekommernissen heen bewaarden de blik vol warmte en liefde voor het leven, waartoe
zij reeds niet heelemaal meer behooren.
De wereld van de beelden, die Rädecker maakt van het leven, zou onvoltooid zijn
zonder zijn kinderbeelden. Ze spreken voor zichzelf. Het portretje van een van zijn
kinderen (bij de afbeeldingen), mist de lieftalligheid en de sentimentaliteit, die voor
velen kinder beeltenissen pas aan-
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trekkelijk maken; het mist ook de sensueele beestelijke tendentie die anderen pas
waarachtig vinden; het is verwijderd tevens van de geheimzinnige sprookjes-erotiek
waarin b.v. Toorop, subtiel en teer van phantasie, zijn kinderverbeeldingen
openbaarde. Rädecker geeft het de diepglanzende heerlijkheid van een levensvrucht,
innig, warm en zonder andere sprookjes en geheimzinnigheid, dan die gloeit in de
oogen. Het is daarbij onverklaarbaar, waarom die bijzonder simpele drie bloempjes
tegelijk zoo iets sterks en hartelijks hebben. Hoe maakt dit ons gelukkiger en warmer,
dan de zooveel keeren gewichtiger en acrobatisch-knapper levensverbeeldingen van
kunstenaars, die bij iedere stijging in kunde en bijzonderheid, iets van het leven zelf
verleerden en verloren.

V. Algemeene beschouwing.
In het algemeen beschouwt Rädecker zijn werkzaamheid als beeldhouwer in ons
land als het begin op een weg. Zich beperkende tot zijn eigen werk voelt hij zich
geenszins ‘gearriveerd’, integendeel, het eigenlijke moet nog gebeuren, hij bereidt
zich voor en heeft geenszins het gevoel reeds veel achter den rug te hebben. Voor
de beschouwers van zijn werk lijkt dat wel anders, maar voor een scheppingskrachtig
mensch, die zich niet haast en de dingen langzaam, volkomen gaaf en zuiver wil
doen, is de beteekenis van zijn g r o e i , verdieping en beheersching der middelen,
van meer gewicht dan hetgeen - in het werk - achter hem ligt aan voltooide - schijnbaar
voltooide - daden. Hij is - zoolang hij levend blijft in zijn werk - steeds vooruit aan
het pas voltooide. Beter dan buitenstaanders kan juist hij beseffen wat nog gedaan
moet worden.
Dit besef van Rädecker over eigen werk bevat tevens waarheid over de
beeldhouwkunst in het algemeen in ons land. Ze wordt als nieuwe beeldhouwkunst
veel overschat, eene overschatting die dikwijls later duur betaald moet worden. De
overschattingen der nieuwe en nieuwste dichtkunst, met de onheilzame gevolgen
van iedere onmatigheid, zouden een waarschuwend voorbeeld kunnen zijn, ware het
niet, dat voorbeelden in de praktijk des levens meer ten gerieve van kapittelaars en
schoolmeesters dienen, dan dat ze ooit de verdoolden hebben gered.
Hoe stelt men - in essays, lezingen enz. - de nieuwe beeldhouwkunst gaarne voor?
Ze wordt vaak gezien tegen een historischen achtergrond van ons land, als een
beeldhouwkunstige woestijn, met enkele renaissancistische eenzame uitzonderingen
(Rombout, Verhulst en de rest der kunsthistorische paradenamen). Met den
bouwmeester van het Rijksmuseum begint dan de middeleeuwsche mogelijkheid
van een bouw-beeldhouwkunst, als een in beginsel architectonisch-monumentaal
ambacht, den horizont te kleuren. Het beginsel der architectonische centraliteit is
gesteld, niet ver-
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wezenlijkt. De bouwmeester van de Beurs in Amsterdam is het architectonisch
centrum in het volgend stadium, waarin de verwezenlijking ongetwijfeld naderbij
lijkt. Doch in de dan komende jaren komt een bloei van beeldhouwkunst, die een
sterke verscheidenheid van richtingen toont. Deze renaissance vertoont echter in
wezen nog geen grondtrekken aan velen gemeen; er is nòch een overwicht van de
vrije beeldhouwkunst, nòch een overwicht van de bouwbeeldhouwkunst, al lijkt thans
de vrije beeldhouwer de grootste vorderingen te maken. Het is - zoolang de vruchtbare
bodem nog niet geheel bereid lijkt - voorbarig op de winsten, nu bereikt, een positieve
beeldhouwkunstige begaafdheid in ons land uit te roepen, in den zin, zooals onze
picturale begaafdheid, een nationaal bezit van eeuwen is geworden.
Wij zijn te midden der voorloopers. Hun arbeid moet niet bemoeilijkt worden met
verkeerde waardeschattingen, zooals trouwens het historisch achterland zelfs in zijn
armoede nog niet geheel recht wordt gedaan. Vergeet men b.v. niet als regel, naast
de eenzame uitzonderingen der kunsthistorische sterren, te wijzen op de ‘artisans’,
de ongenoemde mannen van het schoone ambacht, die in ons land hun dienstbaar
vak op levende wijze uitoefenden aan zoo menige gevelversiering, die als dienstbare
beeldhouwkunst toch weinig geacht wordt in het verband onzer sculptureele armoede.
Scheef is ook de nog onlangs tot thema van eene lezing gekozen bewering, door
menigeen herhaald, als zou de nieuwe beeldhouwkunst reeds thans in hoofdzaak uit
de architectonische opleving zijn voortgekomen*). Het architectonisch karakter van
de beste uitkomsten zou daarvan toch moeten getuigen, want de feitelijke
bouwkunstige ondergeschiktheid van een beeldhouwer is op zich zelf nog geen bewijs
daarvan.
Het is bijvoorbeeld zeer de vraag in hoeverre de domineerende kracht van Berlage
in Zijl en Mendes da Costa een tijdelijke verstrakking naar den architectonischen
kant heeft veroorzaakt, welke voor het eigenlijke van hun beeldhouwwerk geen
waarachtige monumentaliteit vermocht te verwekken. Voor Zijl lijkt die vraag vrijwel
opgelost door zijn nooit onderdrukte productie in een impressionistischen
boetseerenden trant. Het wezenlijke bouwbeeldhouwkunstig karakter wordt door
zijn eigenlijke plastiek volkomen weersproken.
Mendes da Costa werkt op ander plan, maar tot zijn sterkste periode mag toch
zeker gerekend worden die schoone reeks van beeldjes in gebakken klei, van de
aapjes en de jodenvrouwtjes, werk van 17de-eeuwsch karakter: analoog aan hetgeen
onze schilders met hun zin voor realistische

*) Zij is er sterk door beïnvloed, ten goede en ten kwade; de twijfelachtige uitkomsten van het
Scheepvaarthuis b.v. kunnen toch niet worden voorbijgezien. De veranderde houding der
uiterst linksch georiënteerde architecten ten opzichte van machine en ambacht heeft het
aspect der verhoudingen weder in andere phase gebracht.
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JOHN RÄDECKER.
STRAATHOND.
(BRONS, HOOGTE ±

23 C.M., 1927)

JOHN RÄDECKER.
EZELTJE.
(BRONS, HOOGTE ±

22 C.M.)
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JOHN RÄDECKER.
GIPSMODEL VAN VROUWENFIGUUR.
(UITGEVOERD IN LAVABASALT, HOOGTE

90 C.M., 1928).
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scherpe typeering van het volk in zijn levenszeden op schilderkunstig gebied hebben
verwezenlijkt. Deze vrije kleine plastiek kan evenwel moeilijk in
monumentaal-architectonischen zin als een winst gelden. De strakker geconcipieerde
bronzen beelden (Vincent, Spinoza, Steen e.a.) zijn wel van grooter gedragenheid
en feller spanningen, maar niettemin meer lyrisch-dramatisch dan
contemplatief-statisch van karakter. De innerlijke conceptie is als verbeelding-in-lijnen
sterker, intensiever, dan als verbeelding-in-stof, welke phase hij soms lijkt over te
slaan. De stoffelijke mystiek van het beeldhouwen heeft hij niet voor ons doen leven.
Maar een vrijwel geheel te ontdekken domein wordt nimmer in alle deelen op eens
verkend.
Zoomin als met de Beurs van Berlage en zeker ook later niet met het
Scheepvaarthuis door van den Eijnde en Krop, een waarlijk evenwichtige
bouwbeeldhouwkunst is ontstaan - deze immers veronderstelt een hechte
wederkeerigheid van krachten in de verhouding tot de bouwkunst - evenmin is uit
de reactie op de tekorten aan stoffelijke mystiek en vormontwikkeling der
g e b o n d e n beeldhouwkunst reeds een geheel verwezenlijkte v r i j e beeldhouwkunst
gegroeid.
Het domein van de stoffelijke mystiek der sculptuur, waarin Rädecker een
ongewoon zeker wegverkenner is met een groote mate van verbeeldingswerkelijkheid
en -ruimte, is nog niet uitgeput, integendeel. Dat zulk een werker, die nog een wereld
van te verwezenlijken beelden voor zich ziet, het rekening moeten houden met de
beperkingen der bouwkunst meer ducht dan liefheeft, is niet meer dan natuurlijk in
een toestand van ambachtelijke levensgroei.
Zoo gezien is het onredelijk en voorbarig nu reeds te gewagen van het vaster of
losser verband tot de bouwkunst, van het vrije of gebonden karakter van veroveringen,
die in de allereerste plaats een verovering van het leven op den dood beteekenen in
een land zonder beeldhouwkunstige traditie van beteekenis.
***
Alle daden van levenden gewortelden geest zijn op den duur sterker dan alle
meeningen en beweringen van het leven van den dag. Het onophoudelijk lucht kunnen
geven, in het openbaar, aan de duizendvoudig geschakeerde stemmingsoordeeltjes
en gevoelsdriften in redelijk-schijnende betoogen, verstikt vaak onze voelende en
bespiegelende, onze schouwende en onze denkende levenssfeer, zooals de
verkeers-voertuigen met stof, walmen en onmatig geraas voor een groot deel onze
landschapssfeer verstikken en vernielen. Het is soms moeilijk bij een zoo ongeremd
aantal innerlijke uitlaatkleppen toch te bewaren den drang naar innerlijke levens-
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ruimte. Wij leven ook innerlijk vaak te veel bij den dag om de daden van het
werkzame leven - en wij doelen inzonderheid hier op de daden van kunst - in ruimer
levensverband te zien dan de welgemaaktheid van hun eindvorm.
In dit opstel over een beeldhouwer moge de geduldige lezer eene poging gevonden
hebben, buiten de sfeer van persoonsverheerlijking, roem en eer, de reeks van daden
in een niet in de eerste plaats aesthetisch levensverband te doen zien.
Groote daden van bouwmeesters en kunstenaars, gedragen door een diep besef
van eenheidsdrang in de rijke levensverscheidenheid, rijpen langzaam, zonder haast.
Nederlagen, verval en dood zijn in zulk een onophoudelijk proces, steeds tot innerlijke
kracht in anderen zich oprichtende gebeurtenissen. Er is geen dood die in een ander
niet een kracht wordt. In grooter tijdvakken dan ééne generatie kan voorzien of
over-zien, over verval en vertwijfeling heen, geschiedt het voltooien der dingen, die
geen einde hebben.
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Moderne Fransche schilderkunst
door W. Jos. de Gruyter
IX. Critische slotbeschouwing.
BEGINNEN wij bij 't begin opnieuw: bij Cézanne. Men kon ze tellen, de kunstenaars,
die bij zijn dood te Aix-en-Provence - slechts ruim twintig jaar terug! - de beteekenis
van dit leven ook maar eenigermate beseften. En toch vond ‘het moderne’ in hem
hoofdzakelijk zijn anticipatie*). Sommigen zullen mij hier ongetwijfeld willen
vergelijken met de dwaze lieden, die tijdens den wereldoorlog alle schuld den
Duitschen keizer ten laste legden.... het zij zoo: ik blijf dit niettemin zien als een
zuivere benadering der waarheid.
Veel van een leider had Cézanne inmiddels niet, laat staan van een keizer! - deze
stugge en linksche maar oneindig fijne mensch, van wien de armen hielden, om wien
de gegoeden glimlachten, schouderophalend of met iets van meewarigen spot, en
die door de Aixois bevolking in haar geheel voor volstrekt ‘fou’ werd gehouden.
Maar ook naar de idee gezien was Cézanne's doen en denken weinig dwingend en
‘keizerlijk’: zijn zeggingswijze eer aarzelend dan autoritair, zijn gebaar niet gebiedend,
maar zoekend.
En waar zijn ‘kleine sensatie’ als 'n onuitroeibare bacil alle hoofden en harten
binnendrong, zoodat na enkele jaren aan haar suggestieve werking geen ontkomen
meer was en men de volle draagwijdte van haar invloed door 't heele land en tot ver
over de grenzen erkennen moest, - waar dit alles zóó onafwendbaar bleek,
niettegenstaande het weinig geruchtmakend optreden van den meester van Aix,
niettegenstaande dit schuwe in leven en werken, dat het schijnbaar-stuntelige nabij
kwam, - daar pleit dit slechts voor de reinheid en de noodzakelijkheid der beginselen,
die aan zijn edel werk ten grondslag lagen.
Met dezen roem bewees de geschiedenis nogmaals, dat het de in dit leven
verslagenen juist zijn, die de grootste overwinningen behalen.... in het
hiernamaals-op-aarde dan wèl te verstaan! Toch vraagt men zich af, of ze ook omgekeerd weer - in juist deze overwinningen niet worden verslagen? Want het
leven is wel uitermate subtiel en van een onuitwarbare samengesteldheid.
Zeker is 't, dat zoo er een god boven de wolken troont, die belangstellend neerziet
op de ‘daverende dingen’ dezer aarde, hij niet zonder een zekeren weemoed Cézanne's
‘kleine sensatie’ overpeinsd zal hebben, ja 't komt me

*) Utrillo is misschien de uitzondering die den regel bevestigt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

16
niet onmogelijk voor, dat hij in de woorden eener Engelsche uitspraak gezucht zal
hebben: ‘forethought is simple, afterthought manifold.’
Zeker ook is 't, dat men de verhouding van Cézanne's kunst tot al wat er op volgde,
in de breede trekken eener generalisatie niet juister omschrijven kan dan door de
veel-beteekenende woorden van Havelaar aan te halen: ‘Een groote, verbeeldingsrijke
geest schijnt steeds oneindig “nuchterder” dan zijn disciples.’*)
En even zeker is 't tenslotte, dat men Cézanne's b e d o e l i n g e n t e g o e d
b e g r e e p , z i j n u i t g a n g s p u n t o v e r h e t h o o f d z a g . Want uitgangspunt
voor Cézanne was de Werkelijkheid - men houde mij de herhaling ten goede! Het
was bij Cézanne slechts een bewijs weer van wat Clive Bell noemde zijn
‘verwonderlijk zekere (zuivere) schatting van waarden.’ Immers bestaat er op terrein
van schilderkunst geen weg, voerend naar het koninkrijk der hemelen, buiten de
volledige aanvaarding van de aanschouwelijke wereld als uitgangspunt om. Hoe
weinig rechtstreeks deze weg ook schijnen moge voor hen, die abstracte doeleinden
najagen, zij is en zij blijft niet alleen de eenig-betrouwbare, maar ook de
alleen-mogelijke. Elke would-be ‘short-cut’ beteekent hier, onherroepelijk, een
dwaalspoor, doet niet ter zake of men haar inslaat uit gemak-of avontuurzucht, uit
ongeduld of verkeerd-gericht idealisme. Want evenmin als de kunstenaar het
eeuwigheidsbesef, dat in hem woont, tot uiting brengen kan in zijn kunst anders dan
door middel van de betrekkelijke onvolkomene tijdsvormen, zóó ook kan hij zijn
innerlijkste geestes-Ik slechts openbaren door de aanvaarding der zichtbare
werkelijkheid heen.
Zelfs kunnen wij hier, om mogelijke misverstanden uit te schakelen, nog een stap
verder gaan. Wij kunnen vaststellen, dat elke kunstdaad een geleidelijk
sublimeeringsproces inhoudt van ‘natuur’ tot ‘geest’, waarin het eindpunt (geest)
v a n b e g i n a f a a n aanwezig was, terwijl omgekeerd verondersteld moet worden,
dat het uitgangspunt (natuur) t o t h e t e i n d e t o e aanwezig blijft, en terdege als
werkzame factor! Namelijk mogen wij hier slechts b i j w i j z e v a n s p r e k e n
van een ‘aanvangs’- en ‘eind’-punt gewagen, in absoluten zin zijn beide er n i e t ,
daar de begrippen geest en natuur niet denkbaar zijn de een buiten de ander. Wanneer
men historisch teruggrijpt in de ontwikkeling der menschheid van een redeloos
aapachtig wezen af tot aan den huidigen min of meer bewust-geestelijk levenden
beschavingsmensch toe, kan men zich met geen mogelijkheid een bepaald tijdstip
voorstellen, waarin v o o r h e t e e r s t van ‘kunstzin’ sprake was en de oer-mensch
plots door artistieken scheppingsdrang bezeten werd: de kunstdrang is alleen te
begrijpen a l s e e n v o o r t g e z e t v o r m - z o e k e n e n v o r m - g e v e n d e r
natuur zelf.

*) Just Havelaar: ‘De Weg tot de Werkelijkheid’
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PAUL CÉZANNE.
VROUWENKOP.
(PHOTO BERNHEIM JEUNE, PARIJS).
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ANDRÉ DERAIN.
JONGEN MET SINAASAPPEL, 1929.
(VERZAMELING PAUL GUILLAUME, PARIJS).
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Voor wie dit begrijpt, valt de tegenstelling ‘natuur’-‘kunst’ als absolute tegenstelling
weg. Het geldt hier slechts een aceent-verschil, zij 't ook een in de praktijk overwegend
belangrijk accent-verschil! En ditzelfde relatieve kenmerkt eveneens de slechts
g e w a a n d a b s o l u t e tegenstellingen van ‘eeuwigheid’- ‘tijdelijkheid’ en van
‘subject’-‘object’. Deze tegengestelde begrippen zijn, philosophisch gesproken naar
het woord van Bolland: ongescheiden-onderscheiden.
Natuur, tijdelijkheid, object - zijn niet des kunstenaars grootste vijanden, maar
integendeel heilzaamste vrienden, ook al veroorzaken zij in hem e e n s p a n n i n g ,
die hij te-niet wil doen en die inderdaad ook momenteel ondragelijk kan zijn. Toch
is dit, in tijdelijk verhevigde mate, slechts de onontkoombare spanning tusschen
‘verste ideaal’ en ‘nuchterste praktijk’, w a a r a a n a l l e l e v e n o n d e r w o r p e n
i s en welke men niet verdringen kan dan door het mensch-zijn zelf in diepste kern
te schaden, zoo niet te verkrachten.
De vitale kunstenaar zoekt deze spanning dan ook niet te weren, maar in te
schakelen als sterkste motor voor de zoo ingewikkelde machinerieën van zijn
scheppende arbeidzaamheid. Ja, dit moet hij wel doen! en deed het door de eeuwen
heen - met dit onderscheid, dat het vroeger hoofdzakelijk een onbewust proces gold,
maar thans, bij velen. een t e n d e e l e b e w u s t proces geldt. En hierin steekt het
groote gevaar voor den hedendaagschen kunstenaar, zóó hij ten minste ‘modern’ en
‘revolutionnair’ is: dat hij halverwege steken blijft in zijn bewustwording der
verhoudingen natuur-geest of leven-kunst, en bijgevolg de oppervlakkige
tegengesteldheid slechts ziet en niet het dieper verband. Want men moet deze dingen
wel ten-einde denken om zich voor éénzijdigheden in denkwijze te behoeden en niet
te vervallen tot de waan-voorstelling, dat het abstracte als zoodanig ‘zonder meer’
in het kunstwerk tentoon-gesteld zou kunnen worden. Zij, die dit betrachten, hiertoe
gedreven door een te mateloos idealisme en hierin versterkt door een zgn. verhelderd
inzicht, waarbij men echter van een beperkt aantal factoren uitging en dat bijgevolg
door de misleidend éénzijdige oriëntatie meer negatief dan positief werkt, - zij richten
zich vroeg of laat te gronde doordat zij de geestelijke energie steeds meer in één
richting drijven, zoodoende als 't ware door overbelasting op een gegeven moment
geestelijke kortsluiting veroorzakend.
Na het witste licht een volkomen duister! - Het is het moment, waarbij het hoogste
idealisme in 't noodlottigste illusionisme overslaat, waarbij verdere versobering
slechts verschraling en verdere verstrakking slechts verstarring beteekent, waarbij
de abstracte waarden in het schilderij tot louter decoratieve verworden en de hunkering
naar de oneindigheid, het heimwee naar de sterren, zich doen kennen als zwakte,
levensapathie, als
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tekort aan realiteitszin en aan grensbesef, als een nuttelooze koordedans in ijle ruimten
boven een afgrond van dogma en waan....
En waren de Oude Meesters dan niet wijzer? Waren ze minder idealistisch, al
bleven ze dichter bij huis en bewaarden vanzelf daardoor een volkomener evenwicht
tusschen 't ‘verste ideaal’ en de ‘nuchterste praktijk’? Begrepen ze niet - beter dan
wij nog! - dat de kunst er is tenslotte om ons te doen voelen ‘that we are such stuff
as dreams are made of’? - Maar Shakespeare wist, dat dit onzegbare inderdaad iets
on-zeg-baars heeft, dat dit goddelijke slechts indirect te benaderen viel, deze
heimelijke en magische essentie van leven schemerenderwijze alleen gesuggereerd
kon worden dóór alle nuchtere zakelijkheden en harde werkelijkheden van de vizueele,
tijdelijke, betrekkelijke levensvormen héén.
Inderdaad laat de aanschouwingswereld zich niet straffeloos negeeren!, niet op
den langen duur, niet voor 'n zoo vizueel ingesteld wezen als de schilder het is - en
zijn moet. Want terloops zij hier ook opgemerkt, dat het geen zin heeft de grenzen
der kunsten onderling te negeeren en de schilderkunst te forceeren tot een a priori
ondergeschiktheid aan de bouwkunst: ook d i t is oorzaak van veel misverstand! Wij
doorzien deze vergissing zoodra we beseffen, dat de optische ervaringen voor den
beeldenden kunstenaar j u i s t d e z e l f d e onmisbare rol vervullen bij de
scheppingsdaad als de nuttigheidseischen van het bouwwerk voor den architect, - de
rol nml. van rem en voortdurende correctie, v a n h e t t o t o m g r e n z i n g
d w i n g e n d e . Hier raken wij trouwens de overbekende waarheid, dat vrijheid geen
gevolg ooit kan zijn van isolatie in welken vorm ook, van 't zich afzijdig houden van
of 't zich onttrekken aan menschen of dingen, - maar slechts mogelijk wordt waar
sprake is van een ongedwongene vrijwillige overgave. Waarachtige vrijheid ten
aanzien der stoffelijke verschijningen, waarachtige onafhankelijkheid ten opzichte
van het schijn schoone - de schoonheid der ver-schijn-ing - wordt nooit of te nimmer
verworven door een hooghartig-afwijzende levenshouding, maar in eerste instantie
door een houding van liefdevolle aanvaarding. Slechts door aanvaarden kan men
doorgronden, slechts door doorgronden zich boven het in-liefde-begrepene verheffen,
of wel het òpheffen, òptillen naar een hooger plan van wezenlijkheid.
***
Men heeft Cézanne en Derain van halfheid beschuldigd, hun werk als tweeslachtig
gebrandmerkt, daar zij de Idee zochten maar aan het vizueele feit vasthielden. Met
het voorafgaande hoop ik echter duidelijk gemaakt te hebben, d a t d e z e
‘z w a k h e i d ’ k r a c h t w a s : de consequentie van een juist begrip omtrent het
wezen der kunst. Immers is deze
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zgn. tweeslachtigheid inhaerent aan alle kunst, op steeds wisselende wijze naar gelang
het tijdsaccent dan weer dichter bij het daareven besproken aanvangs-, dan weer
dichter bij 't eindpunt valt. Het is kenmerkend echter voor de geëxaspereerde
revolutionaire elementen van dezen tijd, voor hen die in een krampachtige
onvoorwaardelijkheid van geen transigeeren willen weten en als ‘anti-vitaal’
brandmerken al wat redelijk is of poogt te zijn, dat men van kunst en kunstenaar als
't ware een ‘oplossing’ eischt, dat men het schilderij wit wil hebben of zwart, abstract
òf naturalistisch. Hoe tragisch is dit verschijnsel en hoe absurd romantisch in een
tijd, die met zóóveel verbeten wilskracht alle romantiek schijnbaar te boven kwam....*)
Inderdaad is het romantisch aesthetiseerend individualisme in Europa - anno 1930!
- allerminst nog overwonnen; weliswaar nam het subtieler, maar mogelijkerwijze
daardoor juist gevaarlijker vormen aan. Want men doet goed in dit verband te
beseffen, dat het cubisme - hoe noodwendig en heilzaam uit vakkundig-aesthetisch
oogpunt beschouwd - dit kwaad geenszins tot in de wortels aantastte, al leek dat
aanvankelijk zoo; misschien zelfs de kans op een verdwalen eer vergrootte dan
verkleinde. Is het niet opmerkelijk en tevens hoogst bedenkelijk, dat de verdedigers
van de modern doctrinaire richtingen in hun geschriften wèl den oorlog verklaarden
aan het anarchistisch individualisme van fauve of impressionist, m a a r t e g e n o v e r
dit individualisme zoo goed als nooit het
maatschappelijk-menschelijk principe stelden, maar altijd
d e ‘e e u w i g h e i d s w a a r d e n ?’ Dat een weinig meer toewijding aan, of erbarmen
voor, de ten hemel klagende beroeringen onzer Europeesche wereld een onmisbaarder
factor zou kunnen zijn voor de overwinning van het lagere Ik, dan het zich verliezen
in de probleemstellingen eener abstract-monumentale kunstsoort, daaraan schijnt
men - egocentrisch gespecialiseerd als men was - geen seconde te hebben gedacht.
En waar men zoo bitter weinig doordrongen bleek van de noodzaak, naar 't woord
van Rodin: ‘mensch te zijn alvorens men kunstenaar is’ - behoeft ons feitelijk niet
te verwonderen deze giftige verachting voor al wat ‘natuur’ heet, dit gemis aan
aandacht voor het feestelijk zinnen-schoon harer oneindig verscheidene openbaringen,
deze laatdunkende onverschilligheid bovenal voor de zgn. sentimenteele of
sensationeele beroeringen der m e n s c h e l i j k e natuur, en daarmede voor het
schijnbaar onaanzienlijke gebeuren van elken dag, elk uur en oogenblik, - dit gebeuren
dat e e u w i g e r toch is dan het abstractste schilderij! Een smartelijk tekort aan
verantwoordelijkheidsbesef tegenover

*) Kenmerkend ook voor de geforceerde triomf van een neo-romantisch absolutisme ten koste
van elk deemoediger relativisme, zijn op gebied van hedendaagsche critiek(?!) de
verpletterende oordeelvellingen, naar links, naar rechts, naar alle kanten, niet blindelings-bitter,
maar ten volle bewust, zelfs berekend, van een soms hopelooze actualiteit en subjectiviteit.
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dit leven is hiervan het onafwendbare gevolg, een tekort waar geen mate van artistieke
gewetensvolheid tegen opweegt, een tekort die wij ook bij de jongeren te zeer nog
blijven voelen (en niet minder bij de volgelingen van Picasso of Lhote als bij die van
de Vlaminck of de Segonzac). De moderne kunst lijdt aan het euvel der kunstmatige
opzettelijkheid, daar men nog steeds de hunkering naar het volstrekte niet zwijgend
en ongemerkt, door de aanvaarding der betrekkelijke levensvormen heen als ‘vanzelf’
wil doen gevoelen, maar dit monumentaal eeuwigheidsbesef voorop wil stellen buiten
een aanvaarding dier vormen om. Overal voelen we, ìn of àchter den drang naar het
a priori-vergeestelijkte, de verscheurdheid en vermoeidheid van de moderne ziel, die
in het alledaagsche leven het goddelijke vonkje niet langer weet te vinden, het tot
geen flakkerende vlam weet aan te wakkeren en die daarom z'n troost of heil maar
zoekt in een mystiekerig spiritisme of in .... des tableaux abstraits de M. Pablo Picasso.
Overal bemerken we, ondanks successievelijke overwinningen van
ik-weet-niet-hoeveel ‘ismen’, een geest nog van ongeduld, of van hoogmoed, of van
wereldvervreemding - v a n e e n n i e t w i l l e n a a n v a a r d e n d e r p r i m a i r e
l e v e n s w a a r d e n . Hoe weinig leerde men van Cézanne!: van zijn teeder-felle en
strak-gespannene aandachtigheid, van zijn heroïsch beteugelen van eigen al te
vermetele ongedurigheid. En hoe weinig van Van Gogh!, die - 't zij terloops vermeld
- voor Picasso een overwonnen historisch standpunt belichaamt en door hem een
‘voyou sentimental’ genoemd werd, maar die, i n z i j n m e e s t p o s i t i e v e
g e d a a n t e d . i . i n g r o n d v a n z a k e n , een nooit gèwonnen standpunt
beteekent, een nooit begrepen voorbeeld is.
En als ondergrond van dit alles erkennen we: de onrusten en disharmonieën onzer
geteisterde sociale wereld, de donkere spanningen van het maatschappelijke gebeuren;
- als meer onmiddellijke oorzaak: de breuk tusschen kunstenaar en maatschappij,
waardoor de kunstenaar zijn nuttigheidspositie in 't geheel der samenleving verloor
en als gevolg van deze ingrijpende evenwichtsstoornis het leven al meer ging zien
als ‘aanloopje’ of ‘motief’ en niet, om de treffend exacte beterming van Coster te
gebruiken: a l s o n o n d e r b r o k e n d r a g e n d e k r a c h t v a n z i j n k u n s t .*)
*) Natuurlijk wordt niet bedoeld, dat de alom heerschende verwarring op hedendaagsch
kunstgebied uitsluitend gevolg zou zijn van de nerveuse onzekerheden op sociaal gebied.
Daargelaten, dat hier met grooter recht wellicht van een wissel-werking gesproken mag
worden, dienen meerdere factoren dan louter maatschappelijke in aanmerking te worden
genomen. In de eerste plaats dan de schier ongelooflijke vlucht, die de moderne techniek
nam. Ook hiervan zijn de gevolgen op kunstgebied ver strekkend en moeten we aannemen,
dat men door veel kwaad eenmaal tot een grooter goed zal komen. Want zeker gelijkt de
menschheid thans een kind, dat met z'n verbijsterend spiksplinternieuw speelgoed nog niet
goed overweg kan - hetgeen mede geldt van de artistieke menschheid, gezien veel kunstenaars,
met meer of minder goed recht, even vervuld zijn heden ten dage van dynamo en
vliegmachine, als men het vóór eenigen tijd was van eenden in zonneschijn en dáárvoor weer
van zwanen in maanlicht.... kortom, er komt veel modezucht en blinde verslaafdheid bij!
Wel toont reeds de jongste internationale bouwkunst een heldhaftig pogen, zich met rigoreuze
inspanningen v a n s l a a f t o t m e e s t e r der techniek te maken, maar op andere terreinen
van kunst zijn de technische invloeden gevaarlijker, juist daar zij indirecter zijn, zoodat van
geen openlijk man-totman-gevecht sprake kan zijn. Wat moeten in het bijzonder schilder of
beeldhouwer beginnen met dezen 20st'-eeuwschen geest van het ‘machinisme’? Het antwoord
van den schilder Léger op deze vraag is niet al te bevredigend....
Ook in het daadwerkelijke practische leven zijn voor den kunstenaar de consequenties der
hand-in-hand-gaande sociale èn technische ontwikkeling van niet geringe beteekenis. Zoo
maken bijv. boeken, photo's, reproducties, vooral ook het modern internationale verkeerswezen
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en de krankzinnig omvangrijke tentoonstellingen die daardoor mogelijk, ja van zelf sprekend
worden (tentoonstellingen, vooral in het buitenland, van zegge 3 tot 5 duizend schilderijen)
het bijna onvermijdelijk, dat een kunstenaar tegenwoordig in enkele dagen tijds méér werk
vaak ziet - en van uiteenloopender aard - dan Giotto of Masaccio vermoedelijk gedurende
hun leven! Geen wonder, dat velen aan geestelijke overvoeding en indigestie lijden....
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Want hier, ten slotte, komt alles op neer! Hier raken wij 't kernprobleem van het
wezen aller kunst, den grondslag van iedere aesthetiek: de verhouding van kunst tot
leven. Er is - ook sedert de theoriën van het ‘l'art pour l'art’ al lang hadden afgedaan
- veel gezegd en geschreven over de zgn. puurheid en zelfstandigheid der kunst: men
wil een kunst, uitreikend boven alle menschelijke normen en begrippen, een kunst
van dermate onaantastbare zuiverheid, dat zij slechts begrepen kan worden als
doel-in-zichzelf, wereld-op-zichzelf. - Wij laten momenteel in 't midden, in hoeverre
wij een kunst-voor-de-goden méér van noode hebben dan een kunst-voor-de-kunst....
wij geven toe, dat het kunstproduct zeer zeker een schoonheidselement bevat, een
expressiviteit in de rythmische ordening van lijn en kleur en vorm - of laat ons liever
dit schoonheidselement in 't geheel niet omschrijven: men mocht ook zulke definitie
te menschelijk nog achten, te ethisch of programmatisch, te weinig ‘puur’! - maar
een element dan toch dat we, niet zonder angstvallige aarzelingen, met het woordje
schoonheid wagen aan te duiden t e r o n d e r s c h e i d i n g m e t a l l e o v e r i g e
w a a r d e n . Want wij haasten ons hieraan toe te voegen, dat deze schoonheid met
niets ter wereld kan worden vergeleken: niet met het andersoortig natuurschoon; niet
met het schoone van menschelijke emoties als daar zijn: liefde, teederheid, geestdrift,
patriotisme; evenmin tenslotte met de louter ‘technische’ schoonheid van
utilitair-wetenschappelijke constructies van den menschelijken geest als bijv.
vliegmachines en andere schoone zaken. Voorts zij toegegeven, dat de mensch een
zoo dringende behoefte heeft aan dit onnoembaar onvergelijkbaar schoonheidselement,
dat hij het niet ontberen kan, het zou blijven zoeken ook al moest hij prijsgeven dat
vele, dat hem daarbij ‘direct menschelijk’ ontroert, dus n a a s t e n g e s c h e i d e n
v a n zijn waarachtig zuivere schoonheidsontroering....
Het geval is dunkt mij scherp genoeg gesteld - maar wat dan nog? Wat bewijst
men ermede? Bewijst men, ten eerste, dat die neven-gevoelens dan immer
noodzakelijkerwijs waardeloos of minderwaardig zijn? En ten
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tweede - dit vooral! - dat het onnoembaar en onvergelijkbaar schoonheidselement
o o k i n h e t p r o c e s v a n w o r d i n g gescheiden was, is, en blijft van die
zinnelijke, geestelijke of intellectueele neven-factoren van
menschelijk-al-te-menschelijken aard? - Zoo niet, dan volgt terstond reeds dat die
factoren, mede van beteekenis bij het scheppingsmoment, een onaanvechtbare rol
spelen in het o n t s t a a n althans van dat schoonheidselement, ook al vervallen zij
mogelijkerwijze (maar in hoeverre?) wanneer het eenmaal tot
onafhankelijk-zelfstandigen bloei komt. En déze voorstelling van zaken is inderdaad
onbegrijpelijk nòch verwerpelijk. In haar meest verpuurde, meest gekristalliseerde
vormen heeft de schoonheid zeker iets meer-dan-menschelijks. Het kunstwerk schijnt
doorademd dan van een autonoom innerlijk leven, op even raadselachtige wijze aan
de realiteit ontstegen als 'n blanke bloem aan haar donkere aarde-schoot:....
.... de stille krachten der verborgenheid verzamelden zich in den loop der tijden,
in dagen die jaren en jaren die eeuwen waren, - de harde aardekorst, waarachter het
broeiend geweld der massale sensualiteit, werd vochtig-week van het zweet van een
volhardend zwoegen, werd kneedbaar onder 't geduld van rusteloos-bezige handen,
werd allengs vruchtbaar en tot zachte paarsig-gele klei die open brak, - het lichte
wonder schoot omhoog, schaamtevol schuwend haar duistere herkomst en de eenmaal
moeizaam worstelende krachten overwonnen de zwaarte der wreede, onheimelijke
diepten, zij louterden zich tot een gang naar het licht, in al fijner, ranker stuwingen
en met steeds versnelde vaart, - de knop was er als een teer geheim, groeiend gedoken
in een krans van kleine schutbladen, onzichtbaar dommelend in warme zonnestralen
en wiegend in spelevarende winden, maar zwellend steeds tot voller rijpheid, - totdat
het wonder der geboorte zich herhaalde in een twééde doorbraak van thans gezuiverde
levenskracht: - gestadig vlamt nu in een heldere schittering de bloem, opengebarsten
in breede vlagen van licht, zwevend tusschen aarde en hemel, en te fier, te zorgeloos
zelfvervuld om neer te zien, terug te zien, te zeer bedwelmd van eigen geur en glans
om ooit zich rekenschap te geven van 't proces van geboorte en groei, van de
voortdurende zifting der gewenschte en ongewenschte elementen, van de assimilatie
van vocht en voedsel, door duizendtongige wortels onttrokken aan de ingewanden
der aarde....
.... Verhoudt niet zóó, juist zóó, het klare kunstwerk zich tot de warrelige
troebelheden van ons aardsch bestaan? Verhoudt niet zóó het ‘bloem’-achtige der
schoonheid zich tot het levens-‘gemodder’ der daagsche futiliteiten? - Maar begrijpen
we aldus de verhoudingen van kunst tot leven, begrijpen we deze tegenstrijdige
rythmen van wortel en stengel: naar omhoog, naar omlaag, - is het dan geen domheid,
lafheid, ja hoogverraad!, als 'n aesthetische grandseigneur dit leven den rug toe
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te keeren, het te hoonen of te haten? En is het geen onmacht, duizendmaal onmacht,
het te ontvluchten zooals de al-te-kuischen dat doen? - Zij die den strijd schuwen,
wèl wetend dat ze tegen dien strijd niet opgewassen zijn, daar ze zich niet oefenden
van uur tot uur en van dag tot dag; - zij die hun droom van een nooit te
boven-gekomen jeugdromantisme bedreigd zien door de meedogenloos zakelijke
werkelijkheid, door de honderd kleine laaghartigheden van elk oogenblik, waartegen
ze weerloos zijn, en die dáárom, vreezend en vluchtend, den droom bij voorbaat
beveiligen willen tegen iederen aanval, in een ivoren toren van quasitrotsche
teruggetrokkenheid....
Moeten wij hun veroordeelen of - beklagen?
Zeker is 't, dat geen b l o e m i s t een afkeer ooit toonde voor modder en mest, dat deze walging vooral het monopolie is der precieuse lieden die de bloemen....
aesthetisch genieten en in mystieke vaasjes plaatsen!
(Slot volgt).
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Musea te Oslo
door dr. Felix Rutten.
NIEMAND zal achteroverslaan van de schoonheid van Oslo, al is de stad dan
ontegenzeggelijk prachtig gelegen aan haar breed, omsloten water. Die fjord zelf is
een verrukking. Heel de omgeving van water en eilanden, boschrijke heuvels en
villabuurten, is rijk en vol bekoorlijke afwisseling. In dit verrukkelijk fjordenlandschap
ingelegd, verwaast de stad in de zooveel breedere schoonheid der grootsche
panorama's en trekt zij de vreemdelingen aan. Maar als stad is Oslo, ondanks haar
300.000 inwoners, een provinciestad zonder belang, zonder stijl, zonder schoonheid,
voor het grootste gedeelte grauw en triestig zooals zij zich in het troostlooze
‘Honger’-boek van Knut Hamsun heeft ingevreten, - met leelijke en smerige
stadswijken vol duitschen namaak, met een slot als een kazerne en een
regeeringspaleis als een slachthuis. Een stad zonder stadhuis, met een
universiteitsgebouw in pseudo-klassieken stijl en een schouwburg die er van buiten
geel en koekerig uitziet; met maar één antieke kerk, en nog maar 'n paar oude huizen
in hout. Alleen haar harteplein, de Avenue Carl Johan, heeft een eigen zwier; en
voorts wordt er het slot omgeven door een passabel natuurpark, waar Gustav Vigeland
enkele mooie beelden zette. En dan is er nog alleen verder de oude vesting Akershus,
die door Christiaan IV gemoderniseerd werd, en waar de stadsregeering haar recepties
houdt. Maar de groote schoonheid van Akershus is ook weer de fjord, die er als een
levende drempel vormt voor de historische burcht: het versterkte kasteel eertijds van
een stad zonder muren, en zonder historie. Altijd weer de fjord; overal weer het
stralende water, met al zijn schepen en zeilen onder den eindeloozen hemel. Dat is
het visioen; dat is de poëzie der Noorsche hoofdstad.
Binnen afzienbaren tijd zal Oslo nog méér hebben, en wel dit: de fontein van
Vigeland - dit gedicht in brons en hardsteen, onder de ruischende muziek van het
stroomend water; dit gedicht over het menschelijke leven, met zijn zóóveel groepen
in brons en zijn zóóveel beelden in graniet, op een berg van trappen tegen een groenen
heuvel aan, rondom de kronende obelisk die verleden jaar ter bestemder plaatse in
't Frognerpark, als begin van het geheel, werd opgericht. En bezoekers en
bewonderaars, peinzers en kunstenaars uit alle oorden, zullen dàn naar Oslo opgaan,
al zou het alleen maar zijn om er - naast de fjord - ook nog dit te zien: die tot plastiek
en monumentaal kunstwerk gekristallizeerde droom van den beeldhouwer, den
Noorschen Rodin, die met zijn zwaarmoedige twijfels en 't pessimistisch wroeten
in-'t-eigen-ingewand een zoo ka-
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rakteristiek moderne vertegenwoordiger is voor het in zich gekeerde, zware en
peinzende geslacht der Noren. Deze fontein is sinds twintig jaar in wording; zij is
eigenlijk gezegd nog niet in aanbouw, hetzij dan dat er een eerste schrede toe gezet
werd. En behalve zijn fjord, heeft Oslo nu nog alleen maar musea meer. Maar er zijn
er vele. Laat ons opsommen:
Daar is vooreerst de vesting Akershus zelf. Er staan wat antieke meubels in, en
maquettes van de oude stad; maar juist het laatste jaar is er veel over te doen geweest,
om den ouden stadsburcht om te vormen tot een wapenmuseum, ter illustratie van
de krijgsgeschiedenis van het land.
Een tweede is het Kunst-industrie-museum, dat in 1877 werd geopend, en
hoofdzakelijk produkten bevat van Noorsche kunst-industrie.
Het eigenlijke kunstmuseum is de National Galleri, die gebouwd werd op kosten
der ‘Kristiania Sparebank’, 1879, en naast beeldhouwwerk vooral de Noorsche
schilderkunst der negentiende eeuw herbergt. Hier bevindt zich het jeugdwerk van
Gustav Vigeland zoowel als dat van den modernen schilder Edvard Munck, wier
namen gelijktijdig buiten Noorwegen zijn bekend geworden.
Maar er is nog het afzonderlijke Gustav Vigeland Museum. De stad heeft de helft
van het geheele ontwerp nu afgebouwd en het den beeldhouwer afgestaan als atelier.
Eenmaal zal het zijn volledige artistieke nalatenschap omsluiten. Voor het oogenblik
werkt de meester er nog aan de groepen zijner groote fontein. Maar vreemdelingen
dringen er niet binnen.
Dan is er een groot historisch museum.
En laat mij nu heel de rest overslaan: de geologische, de zoölogische, zoötomische
en botanische verzamelingen, die de universiteit heeft aangelegd en die
achtereenvolgens in afzonderlijke gebouwen zijn binnengebracht, waaronder het
mineralogisch museum den leek misschien het meest verbaast. Ook aan het
geographisch instituut en aan de Nobel-stichting zijn musea verbonden, die we
voorbijgaan, om alleen nog maar tot slot het openluchtmuseum op Bygdö te noemen,
tegenover de stad, op het schiereiland van dien naam, aan gene zijde van de fjord.
Verwarrende veelheid, maar begrijpelijk wanneer men bedenkt, dat al deze
verzamelingen hier niet groeiden uit de bemoeiïngen en bezorgdheden van een
vooruitzienden Staat, maar voor een groot gedeelte juist aan partikulier initiatief hun
ontstaan danken. De Staat begon in 1837 wel een schilderijen-verzameling, maar
voelde in 1881 nog niet veel voor de oprichting van een nationaal en cultuur-historisch
museum, ofschoon dr. Arthur Azelius daarvan reeds in 1873 het voorbeeld gegeven
had te Stockholm, met de oprichting van zijn Nordiska Museet.
Het was een Noorsche Universiteitsprofessor, L. Kr. Daa, bij wien het eerst de
gedachte opkwam, om in het ethnographisch museum, dat het eigendom was der
hoogeschool te Oslo, een afzonderlijke Scandina-
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vische afdeeling in het leven te roepen, rond de 70'er jaren. Nog eer deze gedachten
tot plannen waren gerijpt, stierf professor Daa. Maar zijn opvolger, die in 1878 het
bestuur over het Universiteitsmuseum overnam, had ook het lievelingsdenkbeeld
van zijn voorganger overgenomen. Ijverig begon Yngvar Nielsen zijn opsporingen
naar alles wat verband hield met de Noorsche volkscultuur. De opgraving van het
Vikingschip te Gogstad in 1880 kwam dit jonge streven al ras ten goede. Daarover
was men het eens: men bedoelde een museum dat zelfstandig Noorsch zou zijn,
zonder vreemde inmenging; ‘nationaal en cultuurhistorisch’. Maar alles wat men
van de officiëele lichamen kon verkrijgen, was een som van 1000 kronen, in 1881
door het Storthing zonder eenige geestdrift bewilligd.
Intusschen sjouwden Zweedsche en Deensche kunstkenners het Noorsche land af,
om er voorraad op te doen in de verborgen fjorden-dalen, waar heele schatten van
'n overoude volkscultuur lagen saamgetast. De Noren wisten heel goed wat Azelius
naar Stockholm sleepte, waar hij twee geweldige dingen had tot stand gebracht toen
hij in 1901 stierf, en wel: de stichting van een historisch museum en van een
openluchtmuseum, die met elkaar in een innig verband stonden. Maar de Noren
schenen te slapen en lieten zich heele vrachten van kostbare dingen ontnemen, alsof
het waardelooze prullen geweest waren: zoodat wie heden ten dage Noorsche
volkskunst bestudeeren wil, het eerst naar Stockholm gaat, en dàn eerst naar Oslo
komt kijken. Allicht door de Zweedsche voorbeelden geprikkeld, kocht de
‘Oldsaksamling’ der Noorsche universiteit bij gelegenheid wel eens een voorwerp,
en dan liefst van jongeren datum; het kunstindustrie-museum te Oslo richtte een
kleine verzameling in van Noorsche volkskunst; de gemeente Oslo kocht een
privaat-verzameling van een zekeren Heftyes. Zoo had ook een tandarts te
Lillehammer, And. Sandvig, hoerenkunst aangeschaft. Maar dit alles waren verspreide
en zwakke pogingen in vergelijking van het reuzewerk, dat de Zweedsche geleerde
ondernomen had en ten uitvoer legde. Toen ontwaakte Bergen.
Als er in Noorwegen iets groots gebeuren gaat, is het wakkere, frissche Bergen er
altijd het eerste bij. Bergen was op tooneelgebied het deftige Oslo altijd voor, toen
er in Noorwegen nog naar een nationaal tooneel gestreefd werd. In Bergen werd het
plan ontworpen van den hooglandspoorweg, die er nu de hoofdstad met het Westland
verbindt. In 't begin der 90'er jaren werd er nu een ‘nationaal-ethnographische
verzameling’ aangelegd, terwijl óók het Westlandsche Kunstindustrie-museum aldaar
volkskunst begon aan te koopen. Dáár vingen de zeilen meer wind.
Maar toch zou het plan tot een openluchtmuseum, in navolging van het Zweedsche,
dezen keer te Oslo rijpen. Het was de jonge conservator van het Nordenfjelske
Kunstindustrie-museum aldaar die, in hetgeen Azelius in zijn ‘Skansen’ realiseerde,
de verwerkelijking zag van zijn
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eigen schuchter streven. Op reis door Hallingdal, Numedal en Telemarken, om er
het een en ander aan te schaffen, werd hij er zich ten volle van bewust, dat dit toch
geen doen was: hier en daar iets moois uitpikken, en daarbij zooveel achterlaten,
onbeschermd en onverantwoord, in de houten boerenhuizen die er ieder oogenblik
in vlammen konden opgaan en waar de vreemde opkoopers hun slag sloegen. Een
correspondentie uit Stockholm in een Noorsche krant, waarin het werk en het bereiken
van dr. Azelius beschreven werd, bracht hem 't antwoord op zijn twijfelende vragen
en tevens een programma voor toekomstige werkzaamheden. Datzelfde jaar, den
19den December 1894, werd er dan ook te Oslo een vereeniging gesticht, met Gustav
Storm als voorzitter, tot de oprichting van een Noorsch volksmuseum.
Een jaar later was de jonge stichting, die ergens in een straat der hoofdstad een
paar vertrekken had afgehuurd, al in het bezit van 1774 voorwerpen, waaronder 557
geschenken. Herhaaldelijk moest er verhuisd worden, tot in 1898 een eigen terrein
kon worden aangekocht, op het schiereiland Bygdö, dat als één groot park is. Daar
zelfs kon in 1901 al een cultuurhistorische tentoonstelling plaats vinden. De
‘stadspoort’ die er voor die gelegenheid werd gebouwd, dient nu nog als hoofdingang
tot het heele terrein. De ‘kerk’ die de gemeente Oslo in 1898 gebouwd had te Bergen
voor een nationale tentoonstelling, gaf zij aan de nieuwe stichting ten geschenke; en
het groote verzamelgebouw dat Oslo oprichtte voor de tentoonstelling op Bygdö
zelf, werd eveneens aan het museumgenootschap overgedaan voor 1/3 der waarde.
Nu was de Staat dan óók wakker geworden, en droeg tot het museum het gebouw
bij, dat in 1900 als Noorsch paviljoen gediend had op de tentoonstelling te Parijs.
Omdat de belangstelling van een groot gedeelte der bevolking de energie der
oprichters steunde, ontstond er het huidige openluchtmuseum van Bygdö-Oslo geheel
geleidelijk en als van zelf.
Wanneer de Staat ook lang geslapen had, de Zweedsche koning die destijds mede
over Noorwegen regeerde, had met open oogen de beweging gade geslagen en
verzameld op eigen initiatief. Twee jaar na de scheiding der zusterlanden, in 1907,
werd het nieuwe openluchtmuseum uitgebreid met de folkloristische verzamelingen
van het daarnaast gelegen kasteel Oscarshall, waartoe o.a. de ‘stavkirk’ van Gol een
geheel uit hout gebouwde kerk van de XIIde eeuw in 't Hallingdal, behoorde.
Omtrent denzelfden tijd waren de verzamelingen der Universiteit in hoof dzake
naar 't openluchtmuseum van Bygdö overgebracht: voor zoover het voorwerpen
betrof van Noorsche herkomst en van na de Hervorming. Deze regeling werd in 1907
door het Storthing bekrachtigd. De Staat nam daarenboven alle passiva en activa van
de Museum-Stichting over en werd nu zelf eigenaar van de groeiende instelling.
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De ethnographische afdeeling der Universiteit die aldus aan Bygdö kwam, omvatte
1600 nummers, waaronder kleederdrachten, tapijt- en weefwerk vooral de aandacht
trokken. Dit te verzamelen was het werk geweest van Yngvar Nielsen, die de
grondlegger van het museum moet genoemd worden. Maar daarnaast komt den
Zweedschen koning Oscar de eer toe, de eerste oprichter geweest te zijn van een
openluchtmuseum: want in zijn park van Oscarshall op Bygdö (dat nu tot 't
openluchtmuseum behoort) had hij, te beginnen met 1881, vijf antieke, landelijke
gebouwen laten oprichten, om ze daar voor ondergang te bewaren, tien jaar vóórdat
‘Skansen’ te Stockholm geopend werd.
In het jaar dat de oorlog uitbrak, 1914, vierde Noorwegen het honderdjarig bestaan
zijner grondwet, met wier afkondiging destijds een nieuw nationaal bestaan werd
ingeluid. Nu kwamen met den wereldoorlog ook de moeilijke jaren voor de stichting
te Bygdö. Maar de oorlog had ook onverwacht zijn goede gevolgen voor het
openluchtmuseum. In die eerste oorlogsjaren werden heele stadswijken te Oslo
afgebroken, om voor nieuwe groote gebouwen plaats te maken, als: een post- en
telegraafkantoor, een Noorsche centraalbank, een zeevaartgebouw, enz. En hiermee
verdween juist een der meest typische wijken van het oude Christiania, waar o.a. een
oud ministerie van finantiën samen met een ‘kirkedepartement’ werden afgebroken.
Dit waren gebouwen in hout, zooals er tegenwoordig in Oslo nog maar één staat en
wel, dicht bij het hoofdstation, een oud paleis der koningen, waarin men nog maar
moeilijk een paleis herkennen zou.
Tot dan toe had het openluchtmuseum nog alleen maar oogen gehad voor de oude
boerenhuizing met haar typische bijgebouwen, voorraadschuurtjes, de z.g. ‘staburs’,
herdershutten en omheiningen. Het overbrengen daarvan had altijd groote technische
bezwaren opgeleverd. Maar hier kwam nu plotseling in de stad zelf werk voor de
jonge stichting. De eigenaardigste houten huizen werden uit den afbraak van 't oude
Oslo gered en naar Bygdö overgevoerd. En daarmee verrees er een heel nieuwe
afdeeling, en wel de z.g. ‘oude stad’, die straten en pleinen zal bevatten, en waaraan
op 't oogenblik nog volop gewerkt wordt. In de beide genoemde
‘departementsgebouwen’ worden afzonderlijke verzamelingen ondergebracht, een
boekdrukkers- en een visscherijmuseum.
Dit nieuwe gedeelte, aan de burgerlijke bouwkunst gewijd, vormt er dus een
tegenhanger tot de reconstructie van het landelijk gedeelte. Hiermee zal Bygdö, als
't klaar is, naast ‘Skansen’ in Stockholm, werkelijk iets geheel eigens den vreemdeling
te geven hebben.
Maar met het plan om de burgerlijke bouwwijze aldus te bewaren, groeide van
zelf ook het denkbeeld om er de typische interieurs van het verleden te verzamelen.
En dit heeft te Bygdö al in ruime mate plaats gehad. In een der groote hoofdgebouwen
die er het centrale plein, Torv
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HOUTEN ‘STAVKIRK’. (MUSEUM BYGDÖ).

HARDANGER BRUID MET BRUIDSKROON.
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HET MUSEUM VOOR BEELDENDE KUNSTEN TE OSLO.

HET GROOTE HISTORISCHE MUSEUM TE OSLO.
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(markt) genoemd, omgeven, waar de stichting haar kern heeft, is er een volledige
verzameling ondergebracht van meubels uit alle stijlen en tijdperken, in Noorwegen
opgespoord, en in afzonderlijke zaaltjes gerangschikt, die elk een geheel geven van
een andere stijlperiode. Zoo zijn er ook zelfs de interieurs der laatste decenniën
gereconstrueerd, hetgeen dus een getrouw beeld geeft van de omgeving, waarin de
opeenvolgende geslachten van 't verleden geleefd hebben. Zoo is er óók de
studeerkamer van Ibsen in haar geheel overgebracht; en eveneens de vergaderzaal
waarin, te Eidsvold, in 1814, de Grondwet werd bekrachtigd. Buitengewoon
merkwaardig, dit primitieve parlement, met zijn schoolbanken en kaarsenluchters,
en al zijn blauw glazen inktkokers, elk voorzien van een zwierige ganzenveer.
Meerdere van de gereconstrueerde boerenhuizingen, - een dertig in getal - die van
17 Mei af tot 't einde van het seizoen jaarlijks ook bewoond worden door
buitenmenschen, geven een volledig beeld van het boerenleven en de gebruikskunst
der onderscheiden landstreken. Maar de groote verzameling volkskunst, die de
tallooze voorwerpen bevat die het Noorsche boerenleven kenschetsen, - meubels,
weefsels, kleeren, gebruiksvoorwerpen, sieraden - is ondergebracht in een afzonderlijk
hoofdgebouw, het ‘Ridehus’ genaamd. Moest alles opgesomd worden, dan zou hier
zeker nog te vermelden zijn de ‘fantasie-kerk’ gebouwd voor kerkelijke volkskunst,
het Leikanger dominéshuis waarin het Thaulowmuseum is ondergebracht, - de
afzonderlijke schenking der erfgenamen van den schilder Thaulow, die schilderijen
en meubels aan het museum afstonden - en het zomersch tuinhuisje van den dichter
Wergeland, waarin deze zijn beroemde novelle ‘Jan van Huyssum's bloemstukken’
geschreven heeft.
De geweldige uitbreiding die het Bygdö-museum gekregen heeft, gedeeltelijk
ondanks, en gedeeltelijk dank zij den oorlog, hadden zijn oprichters zeker niet
voorzien. Op het oogenblik wordt er nu gebouwd aan een nieuw museum - naast het
openluchtmuseum, waarvan het gescheiden blijft, bestemd voor de historische
verzameling van de Noorsche middeleeuwen, die zich eerst in de Universiteit bevond
en op het oogenblik nog berust in het historisch ethnographisch museum in de stad
zelf. Men noemt er deze verzameling kortweg de ‘Oldsaksamling’. Intusschen is
reeds een van de grootste merkwaardigheden van Oslo overgebracht, n.l. het
Osebergschip, dat nu eindelijk op Bygdö zijn afzonderlijke zaal kreeg, waar 't voor
brandgevaar veilig is.
Drie groote Vikingschepen werden er in de laatste tientallen van jaren in
Noorwegen teruggevonden, dagteekenend van de negende tot de tiende eeuw. Zij
worden genoemd naar de verschillende vindplaatsen Tune, Gokstad en Oseberg. Het
Gokstadschip bevindt zich nog op het terrein der hoogeschool, ondergebracht in een
daartoe gebouwde loods.
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Dit laatste vaartuig was voor de vaart op de gròote zee bestemd. Het is 23 M. lang
en 5 M. breed; het kan een 15-20 ton inhoud gehad hebben. Het is krachtiger gebouwd
en voller in omvang, met andere bouwlijn dan het Osebergschip. De puntige snavel
krult hoog-op; het draagt een lijkkamer uit ruwe stammen en planken saamgevoegd.
Zoo werd het met een of anderen hoofdman mee begraven voor tien eeuwen.
Dit schip nu berust er nog altijd onder toezicht der Universiteit. Maar het
Osebergschip is nu naar Bygdö verhuisd. Dit is iets kleiner dan het eerste, 21.5 bij
5.10 M., met een tonnenmaat van 10 tot 12. Het moet meer als roeischuit gediend
hebben voor de kustvaart, met zijn zeventien roeiers aan elke zijde en het roer op zij,
aan stuurboord. Men vond het samen met het lijk eener vrouw, die men voor 't plezier
der toeristen ‘koningin Ose’ noemt, en de skeletten van slavinnen, veertien paarden,
twee ossen en zes honden. Het graf was geplunderd toen 't ontdekt werd. Gouden en
zilveren voorwerpen en verdere kleinodieën waren er aan ontvreemd. Maar er waren
daarbij voorts nog aanwezig: een wagen, drie sleden, allerlei huisraad en
gebruiksvoorwerpen, ook weefsels, grove wollen kleederen met oplegsels van
vermoedelijk Byzantijnsche zijde. Het voornaamste daarbij is het houtsnijwerk dat
men er vond, dat van omtrent 850 gedateerd wordt: schitterende, expressieve
drakenkoppen en monsters, snebben van schepen of sleden, ook nog versierselen in
vlechtwerkvorm, met zilveren spijkertjes beslagen. Maar het wijst alles toch op het
tijdstip, waarop de Noorsche houtbewerkers de hiëratische vormen van vroeger lieten
varen om meer realistisch te worden, in veel levendiger en sprekender
uitdrukkingswijze.
Wanneer het heele ‘Museum voor Oldsaker’ nu ook nog naar Bygdö zal
overgebracht zijn, met al zijn schatten van Vikinger-houtbewerking, en alles wat het
bezit uit het steen- en bronstijdperk en het ijzertijdperk, met zijn kostbare goudsieraden
en zilveren versierselen*), zal men op die ééne plaats, het prachtige schiereiland dat
er de Oslo-fjord bestrijkt, een volledig beeld krijgen van de cultuur en de volkskunst
van dit land, van de verste tijden af. Dan zal er een eind gesteld zijn aan de verwarring
en versnippering, die nu een overzicht en begrip van het geheel voor den doorgaanden
toerist haast onmogelijk maken. De buurtschap van het ééne museum zal het andere
slechts ten goede komen. En dan zal men er zich over verbazen, dat Noorwegen,
terwijl het dr. Azelius liet begaan en zich den voorraad van een heel museum liet
ontnemen, toch nog zooveel overhield, aan cultuurschatten en schoonheid van
volkskunst, dat het met dezen overvloed haast geen raad weet.

*) Het historische museum zal daarna nog rijkelijk gevuld zijn met zijn muntenkabinet (65.000
munten en medailles), zijn ethnographische verzamelingen van buiten Europa en de
verzamelde voorwerpen die Amundsen meebracht van zijn expeditie naar het land der
Eskimo's en de beide Polen.
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Verzen,
door Hermance Farensbach.
Marche funèbre (Chopin).
Alle kracht vloeit uit mijn lichaam heen,
't Merg trekt weg uit mijn verlamde leên,
't Bloed, dat bruiste in vroeger jaren,
Voel ik flauw varen
Als water door mijn aren.
Niets, nee niets is mij gebleven nu,
Vreugd, noch smarte als ik denk aan U,
Want ik weet nu dat ons leven
Slechts was een geven
Uit eigen heil - bestreven.
O, te staren steeds op 't eigen leed
In zichzelf verstikkend, wijl men weet
Dat slechts levens brood zal eten
Wie zelf - vergeten
Vergaf zijn laatste bete.
Heel 't verleden trekt aan mij voorbij,
'k Volg als laatste in de trage rij,
Achter al mijn do ode droomen,
Trieste fantomen,
Die ter begraaf'nis komen
Van dit leven, dat ik, star en blind,
Omdraag als een vrouw haar doode kind;
Als werktuiglijk gaan mijn voeten,
Die verder moeten.....
Dood mocht ik u begroeten!
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Der stille uren bloei.
O deze stille bloei der uren
Aan uwe voeten doorgebracht
In veiligheid der kamer-muren
Als buiten roerloos stond de nacht,
Beschuttend welvend hare handen
Om de ingeslapen huizing heen,
Wier vreê als dons omving de wanden,
Waarbinnen waren wij alleen,
En spraken weinig tot elkander,
Elk in een balsemende rust
Vervuld van 't wezen van den ander,
En in elkaar zichzelf bewust.
O deze stille bloei der uren
Aan uwe voeten doorgebracht,
O deze stille bloei der uren
Als buiten roerloos stond de nacht.
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Eeuwig nieuw.
Ik ken dit alles al zoo lang,
Bezonken kleurend op 't behang
Wat oude plate’, 'n oude doek,
Het boeken-rek in gindschen hoek
Met band aan band aanééngereid,
't Voorname Perzische tapijt
Warm op den bruin gebeitsten grond.
O, al die dingen in het rond
Zorgvuldig bij elkaar gebracht;
Die dingen door wier wezen zacht
De schoonheid uwer ziele gloeit,
Die in hùn schoonheid openbloeit,
En staat te bloeien ademloos,
Stil als een vreemde witte roos.
O, dit blijft altijd nieuw voor mij
Die kamer, deze sfeer en gij,
Want al, waarvan de ziele houdt,
Blijft eeuwig nieuw en toch vertrouwd.
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Uw tegenwoordigheid.
O liefste als gij bij mij zijt
Blijft slechts uw tegenwoordigheid,
Die donzig mij omvangen houdt,
Een ijle wolk van glanzend goud,
Waarin ik kracht-ontspannen rust,
Mij slechts van U, mijn lief, bewust.
En weg valt wereld, plaats en uur
Om deze bloei intens en puur
Als van een louter bloem-gezicht
Uitbloeiend in 't verstilde licht
Van eenen ijlen najaarsgaard,
Een onbewogen, gouden klaart’.
O liefste als gij bij mij zijt
Voel ik iets van de eeuwigheid.
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De luchtheld
door P.H. Ritter jr.
(fragment)
I
IN de schaduw der middagzaal van het Palace Hotel te Granville sur Mer dreunt dof
de dansmuziek als het gestamp van een machine. - Tusschen albasten pilasters, met
vergulde kapiteelen, die heel de ruimte omringen alsof ze een reus-achtige salon van
een mailboot was, wentelen de paren zich om elkanders lichamen. De diepe aandacht
voor den dans hangt als een betoovering over de traag zich bewegende massa. Flitsen
zijn er alleen van kleur en schittering, als even een edelsteen sprankelt in een felle
lichtschijn die door de onderzeesche koelte van deze schemering boort of als de
klaxofonist zich in zijn rooden rok vertoont. Trager en trager gaan de in hun
dans-omarming verstijvende paren, en de muziek stampt heviger en monotoner,
naarmate de dansbewegingen als luie liefkoozingen verkwijnen. Benauwend als
bloemengeur in een broeikas wolken parfums van vrouwenhuiden, die zacht en blank
als vruchten zijn. Rozige schijn bloost aan tegen het matglasplankier waarop de
kleine, hooggehakte schoenen bewegen, tast langs de welvende, welgevormde kuiten
en gloeit langs de fijn-besneden spitse gezichten, waarvan de doode oogen onder het
zwarte jongenshaar het geheim bemaskeren van dezen geoorloofden, niet te verraden
lust.
Dan gaat er een vlijmend zoete vioolklank beven tegen de aldoor stager hamerende
muziek. Een tweede viool, een cello valt bij, het wordt een gëaai van klanken als een
zacht opkomende, almaar aanzwellende windvlaag, als een wind van bezwijming,
die wijkt en weer aan hijgt tegen de sneller en stugger en met een onverbiddelijke
vastberadenheid vermorzelende stooten van het hoofdmotief. De stijgende vermoeienis
jaagt de verholen hartstocht van dit in strak decorum heimelijk uitgeoefend bedrijf
tot het uiterste, en nu.... terwijl men bijna bezwijkt van inspanning, nu brult opeens
brutaal de klaxofoon zijn vulgaire klanken uit, het klinkt als het loeien van een
drachtige koe, - het klinkt bulderend en heesch over de zaal met de voorname paren,
het klaagt nu bijna als de stoomtoeter van een schip in nood.... dan eensklaps stokt
alles, breekt de muziek af, het hart der zaal staat stil, de paren winden zich los, en
ieder beweegt zich slank, en met ‘pardons’ als kwam men terug van een receptie
naar den oever der ruimte, waar de roodpluche banken
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staan op heure witte vogelpooten. Maar in de galerijen en overdekte terrassen die de
dansruimte omgeven, en waar een loomer publiek zit te luieren, te rooken, en te
zuigen aan zoete dranken, - roert er op eens een ànder, een vreemd en afgewend
gerucht. Doffe donder van voeten en stoelen, met daarbovenuit heesche kreten uit
vrouwekelen: en een algemeene zucht van opgetogen verbazing. Heel de rotonde
om het dans-café lijkt plotseling de tribune van een renbaan; halzen buigen zich over
halzen, sjawls en sluiers en de pluimen der hoeden en de sprieten der kuiven, alles
wordt als door een geruischloozen windvlaag naar voren gebogen, waar de wijde
vensterglazen door duizend oogen worden bestaard. En ook uit de danszaal komt
men nu aangeloopen, - het wordt een vlucht van blanke vrouweruggen, van glanzend
gepomadeerde achterhoofden - witte handen op roze schouders, het lijkt een reusachtig
kruip-door sluip-door spel, alles opeens ontbonden uit de dans-bedwelming en gericht
naar dat andere, onverwachte, - terwijl daar achter de gonzende menigte de vergeten
balzaal vruchteloos te blozen ligt met haar doorschijnenden vloer, en op het
orkest-schavotje de roode muzikanten tusschen de pooten hunner lezenaars en
instrumenten zich rustig te goed doen aan de dranken en ijzen, die hun worden
toegereikt.
Het panorama dat voor de zoo gretig betuurde vensters opengaat, omvat een even
sprakeloos-uitbundige menschenmenigte. - Het is een aanzwellend gedrang, ook
daar, een veld van hoeden, hoofden, gezichten, langs de strandboulevard, langs de
keten van auto's, waar, hooger, als op een golvende tribune, de menschen weer staan,
met tusschen hun spillebeenen de blauwheid die schijnt uit de lucht en de zee.
Hoofden, armen, hoeden, stokken, alles wijst naar den hemel, den blauwen hemel
die als een eindeloosheid gespannen is over de traag elkander overweldigende golven,
en waarin opdoemt, als een reusachtig insect langs het blauwe behang van den hemel
één eenzaam vliegtuig, - ziet nu komt het angstig nader, het is vlak boven de hoofden,
- men ziet de cabine, - daarbinnen, éen gebogen, aan het stuur gegoten gestalte. En
een seconde is er niets dan het gebrom van den motor, dan staat de motor stil, en is
er een oogwenk alleen maar het geruisch der wateren. - Maar dan opeens verlost zich
de menigte uit haar beklemming. Een juichkreet gaat op, als scheurde de stilte, hoog,
heesch, ontstellend bijna als een angstgeschreeuw, en het plant zich over op andere,
ongeziene menigten, als wil het heel het land aansteken, het giert weg in de verte
met het varende vliegtuig mee en de menigte dringt landwaarts nu, snelt van de
duinen naar beneden, motoren van auto's worden aangezet, - Het wordt één ren van
zelf-vergetenen naar het vliegveld van Granville sur Mer.
***
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Intusschen houdt binnen in het Palace-Hotel de Directeur zijn menschen vast. De
klaxofonist verschijnt, omspeeld door de roode en paerse glanzen van het vloerparket,
en begint te roepen in een geweldigen hoorn. -‘Dames en Heeren’, - zoo juist is
telefonisch bericht ontvangen dat de Zweedsche vlieger Axel Noorman, op het
vliegveld van Granville sur Mer geland is, ongedeerd na een non-stopvlucht van een
week de aarde rond, over twee Oceanen. De vlieger, die voorloopig de gast is van
de Société Aéronautique bevindt zich op weg naar het Palace-Hotel. - Een zucht van
extase maakt zich los uit de massa. Dan zet de muziek in en speelt het Zweedsche
volkslied, daarna de Marseillaise. - Het klinkt ontstellend plechtig, raar in deze
mondaine omgeving. Ieder rijst op. Maar als de ban gebroken is, verspreidt men zich,
- dringt men onmerkbaar naar de groote ivoor-witte deuren, die toegang geven tot
de hal. De Obers zijn druk in de weer, - zij noteeren plaatsen voor den Axel-Noor
man-avond, met extra tarieven, zij lokken tot nieuwe consumpties, die terstond zijn
verhoogd, de kleine piccolo's in blauw livrei met zilveren knoopen, venten intusschen
de bulletins, waarin de vermoedens van Noormans ervaringen zooals die zich in
journalistenbreinen hebben voorgedaan, staan opge-teekend. - Het wordt een verspreid
gewoel om de albasten pilaren, een-wij-weten-niet-wat-wij-doen-zullen, een welig
gevoel van bevoorrecht-zijn in het huis waar de held in aantocht is, een gezoem en
gepraat, en geflirt - alweer - en tusschen dat alles begint het orkest een vage melodie,
en trappelen witte voetjes hier en daar al met ongeduld om den dans. - Maar de meeste
vrouwen dringen door de opening van de ivoren deuren, of anderen, heimelijker, zijn
al de trappen opgeklommen naar de boven-galerij, vanwaar men de hal kan zien.
Beneden in de hal ijsbeeren heeren met hooge hoeden heen en weer op het marmer
dat om de welige looper ligt - ontvangst-comité of geheime politie, - en zij houden
den stroom van vrouwen, die puilt uit de deuren, wellevend met de gehandschoeide
handen terug. Dan opeens - na een wenk van een der heeren aan den zeer bezigen
hotel-directeur, begint achter haar ruggen de fox-trott te spelen, zuigend, daverend,
overweldigend. Binnen gaan de paren zich vormen. - De achtersten gaan terug, de
voorsten worden voorzichtig maar resoluut naar binnen geduwd door de glanzende
ruggen der gekleede jassen. ‘Pardon, Mesdames’, - en nu is de baan vrij - het gedrang
bezworen. Luid en brutaal schalt de muziek voor de onwetenden achter de gesloten
deuren, wanneer het geronk van auto's schor echoot in de reusachtige hal van het
hotel. - Maar zij, die naar boven zijn geslopen, zien van de galerij uit, hoe, hangend
in de armen van twee correcte heeren, als een drenkeling die wordt opgebracht, - een
tengere jongen naar binnen wordt gedragen, met geloken oogen en een vaalbleek
gezicht tusschen de roode, ingespannen koppen die vlak naast hem zijn. ‘L'héros’,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

38
‘de held,’ zuigt het uit tientallen monden, een geluid als een snik. - Silence s . v . p .
roept een bezige heer, die allen voorgaat, en nu,.... terwijl de machtelooze jongen
naar de lift getild wordt, die hem als een draagbaar wacht, van de handen zijner
geleiders overgereikt in die van gegalonneerde knechten, is er een luidlooze stilte in
de wijde hal, een stilte als om een graf. Terwijl achter de angstig toegehouden deuren
gedempt de rauwe kreten tieren van de dansmuziek.

II
Axel Noorman wordt boven, over mosweeke tapijten naar zijn slaapvertrek geleid.
De eerste rust na zeven doorwaakte etmalen, waarin de aarde wentelde onder zijn
broos gespante. Er zijn maar enkele zachte stemmen om den uitgeputten zwerver,
als hij door een bovenhal zoo stil als een kapel, waar matgroen licht schijnt uit een
lichtpompoen die in de zoldering rust, behoedzaam wordt voortbewogen. Overal zijn
helpende, geruischlooze handen, - hij vindt zijn deur geopend en zijn bed gespreid,
dat daar, massief en koninklijk in het midden der groote ruimte hem wacht. De
knechten leggen hem neer in een luien stoel, ont-kleeden hem voorzichtig,
verpleegsters wasschen hem de slapen met eau de cologne en, aandachtig over hem
gebogen, de luisterende vingers om zijn smalle pols, staat een geneesheer, de oogen
angstig op het horloge gericht. Er is een vriendelijke, gele stilte in de groote kamer,
waarvan de vensters door wollige, moederlijke gordijnen gesloten zijn. Geen ander
gerucht dan het ontknoopen der kleeren, het aanreiken van wat benoodigd is, het
tikken van het horloge met zijn gouden wijzers, zoo fijn en hoog als het geruisch van
bloed. Alle menschen die hier hun arbeid hebben, zijn zwijgend bezig. Geen stem
verstoort aandachts verrichting. - Dàn ziet de dokter op naar het plafond, bedwingt
ontroering. ‘In orde’, ‘Gered’.-Dat zijn de eenige woorden die vallen na het moment
van klemmende oplettendheid. De zusters spreiden de blauwsatijnen dekens open
van het reusachtige bed. De zachte sneeuw der lakens biedt zich aan in al haar
heerlijkheid. De knechten tillen den jongen over, - het lichaam is haast te licht voor
al hun sterkte. - En daarna, wanneer hij moederlijk is toegedekt - is er alleen een
bleek jongenshoofd met borstelig blond haar - van een kind nog bijna - zichtbaar op
het geborduurde kussen boven de blauwe blankheid der satijnen sprei. Nog spiedt
een stoet van angstig wakende gezichten - de dokter, wiens hoofd hem in een
cirkelgang afzoekt, het bleeke gelaat met de donkere, grondelooze oogen, van een
der zusters. - Maar eensklaps ontspant zich alles. - De uitgeputte slaat de oogen op,
twee groote blauwe oogen, die kijken alsof ze van geen onraad wisten. Zij zoeken
de kamer af, ver langs de gobelijnen wanden,
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langs de toegesloten gordijnen - in den strijd om de herinnering. Daarna sluit hij, de
luchtheld, de oogen weer, en valt in een diepen slaap.
***
En terwijl alom in de wereld de naam van Axel Noorman in duizenden toonaarden
en tongvallen wordt uitgesproken, terwijl de couranten overal verschijnen met zijn
beeltenis en 's avonds zijn jongenskop brandt op de lichttransparanten der
wereldsteden, - terwijl ettelijke steden hem tot eereburger en een onnoemelijk aantal
vereenigingen tot eerelid verkiezen. - terwijl er combinaties worden opgericht die
zich de exploitatie ten doel stellen van zijn roem, - is het bewustzijn dat dat alles
verwekte, verzonken in vergetelheid, - is de geest die tijd en ruimte overwon, de
stoutste praestatie verrichtte op het gebied der luchtvaart, die, naar verkeersinstituten
meedeelen en de couranten met opgewonden opschriften vermelden onbegrensde
perspectieven opende voor het toekomst-transiet, - gedompeld in de diepste
onbewustheid. Het Palace-Hotel van Granville sur Mer is door een cordon van
officieele bewakers, van politie, van nieuws-begeerige journalisten omsingeld.
Beneden, in de hallen, drentelen de ondernemers, de impressario's, de gangmakers
van magazijnen, die aan dezen geslaagden tocht reclame verbinden willen voor hun
zaak, regeeringsvertegenwoordigers, directeuren van verkeers-maatschappijen die
commissariaten hebben aan te bieden aan den jongen man, die door een overmoedig
spel met den dood, zoo ver verwijderd schijnend voor het jonge leven, de éene daad
van macht stelde, waardoor een sjacherende wereld verbijsterd wordt. Maar de geest,
de wil, die dat alles teweegbracht, die de wereld - en dàt is de kunst van den machtige
- aan haar sensatie hielp, - hij sluimert, hij is, - zooals het met de grooten der aarde
gaat - geborgen in een stille kamer, waar eigenlijk geen andere dingen gebeuren dan
gewoonlijk, waar de pendule tikt, en waar de voorwerpen zich roerloos bevinden in
het blanke licht. Twee etmalen is de jonge luchtheld verzonken in slaap. Zuster
Agatha, een wat oudere verpleegster al, is het eenige wezen dat zijn eenzaamheid
deelt. Z i j is de bevoorrechte, de door millioenen benijde, de eenige in heel de wereld,
die de nabijheid genieten mag van hem naar wien de menschheid hunkert. - Maar
Zuster Agatha is zich van haar voorrecht niet bewust. Zuster Agatha ziet alleen een
leven, worstelend om zijn bestaan, zij ziet alleen in het aanschemerend uchtendlicht
het langzaam rijzen en dalen, van de blauw-satijnen sprei door den brekelijken adem
die het leven beduidt. Zij geeft zich geen rekenschap van roem, zij kent alleen de
starre stilte, waarin zoovelen onder haar krampachtigen blik verstijfden of, als dat
een enkele maal gelukte, het aanzwellen van het leven onder haar
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zorg, die is als een gebed. Gedoemd is zij tot zorgend waken, alsof het háár
aanwezigheid is die dit kampend leven in stand houdt. En nu gaan haar eigen
gedachten vrij worden, zooals altijd de gedachten gaan vloeien uit de verborgen
bronnen van ons wezen, wanneer wij in pijn vertoeven of in gevangenschap, Heel
haar herinnering breekt open, herinnering van een verleden, dat achter den afgrond
ligt van het tegenwoordige, waarin zij alleen maar het probleem van dood en leven
kent. Haar eigen leven, dat haar aandoet als een vreemd verhaal, te vaak doordacht
en doorleden dan dat het nog deel kan zijn van haar actieve persoonlijkheid. - Maar
in de uren van peinzen bezwijkt het krampachtig vastgehouden heden, en drijven wij
op een meer van onwezenlijke verbeeldingen naar de eigen geschiedenis.
De uren verschuiven, geluidloos en snel, in deze kamer met de twee roerlooze
figuren, de slapende jongen en de wakende vrouw. De zonneplek, tusschen de
neergelaten gordijnen dringend, tast verder en verder over het eikenhout plankier,
verwarmt de pluisjes van het karpet, bloost tegen het voeteneinde van het ledikant.
Maar daarna verkleint zich de cirkel, de schemering wordt dichter, de geluiden,
gedempt vernomen, van het dagleven sterven weg. - Nu komt de diepe nacht weer,
waarin alleen de sluimer ademt van den jongen man, en daar héél ver, als schuchtere
begeleiding, het geruisch van de zee. Zuster Agatha ontsteekt een kleine groene lamp
op de nachttafel. - Deze dagen, zoo denkt zij, zijn één visioen. Deze sluimer van den
slapenden mensch aan hare zijde, overspant tijd en eeuwigheid. Het is een vlucht,
nog wijder, nog fantastischer dan heel de reis in een week volbracht over drie
werelddeelen en twee oceanen door een knaap die grooter dan menschenwerk
verrichtte, op de wijze van een spelend kind. - Wie is hij, van wie is dat tengere
hoofd, met het borstelig jongenshaar, met de schuldelooze lippen, met den blos van
naderend herstel op de blanke, zachte, wangen? Men zegt, dat het een vreemdeling
is, de volbrenger van een sportief wonder, dien zij terug te geven heeft aan eene
hunkerende wereld. Maar is het niet het lieve hoofd waarnaar haar eigen hunkering
smacht? Is dit het aangezicht niet uit een tot droom vervaagd verleden - hoe lang,
hoe vele jaren nu teruggeweken in de diepte der tijden? - Heeft zij niet nog eens zoo
gewaakt, in een statige kamer, een jongenshoofd in haar nabijheid, zoo onuitsprekelijk
teeder, - totdat het verstijfde, en verbleekte tot albast? Was dit herleving van de doode
liefste, en kwamen nu niet andere, nauw aan te raken gedachten met een beklemmende
bekoring aansluipen uit de altijd afgesloten duisternis van haar ziel? Zuster Agatha
ziet plotseling in de handspiegel die op de handtafel staat haar eigen beeld. Een
moederlijk gelaat met grondelooze oogen, binnen de zwarte kap, een zware, ouderende
gestalte al, Gaan zoo de jaren, terwijl men zich verliest in een nieuw
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systeem, terwijl men zich verlooft aan den plicht? Doet zoo het leven zijn werk, voert
het ongeweten over wijder Oceanen dan die de vlieger in zijn mateloos verlangen
overspant?
Het is nu diepe nacht geworden. De nacht is overal om je heen, als een wijde zee,
waarin het andere zeegeruisch als een klein geluid verklinkt. Er is nu niets meer dan
het vastgeklonken zijn aan dat zachtjes ademende leven, waarvoor zij met haar eigen
leven waakt. Een flauw gekreun kermt in de stilte. Er komt een golvende beweging
onder het satijnen overkleed. Dan gaan twee oogen open, verwonderd starend naar
het kleine licht. Een ruwe hand zoekt de hare. Een woord valt in de roerlooze stilte.
Het is een woord in een vreemde taal, maar Zuster Agatha heeft het begrepen.
‘Moeder!’ - Dat is het eerste wat zijn herlevend bewustzijn te stamelen weet. En
Zuster Agatha buigt zich over hem henen, en dekt hem toe, zooals een Moeder haar
kind.

III
Tegen den ochtend van den derden dag, als in de kamer het jonge licht zich schuchter
om de dingen vlijt, wordt uit de diepe verdooving langzaam bewustzijn wedergeboren
in Axel Noormans geest. Gestalten en beelden uit het verleden breken zich los en
rijen zich samen tot een droom, die tastbaarder en heviger dan ooit eenige
werkelijkheid zich betoonde, vóór hem staat. Hij ziet zich als kind aan het spelen in
de werkplaats van zijn vader. - Een gele zon schijnt door de vierkante vensters, die
aan het dambord denken doen. Overal, om hem heen is een gesuis en geknars van
vliegwielen, en op de houten tafels liggen onderdeelen van motoren. De wand hangt
vol met teekeningen met gebogen en rechte lijnen en letters en cijfers en een
menigvuldigheid van kleuren. Het is een nieuwe, wonderlijke wereld, veel
raadselachtiger dan de bloemen in den tuin, veel ingewikkelder dan de landkaarten
die hij teekenen moest voor school. Het is, - zei vader - heenturend over zijn bril met
zijn groote, heldere oogen in zijn gerimpelde gezicht - het is, hoe alles in beweging
komt, - het zijn de krachten van de natuur, berustend op berekeningen, op een fijn
en kunstig stelsel van constructies. En daar is hij bezig met duizend kleine tangen
en raderen, hij neemt ze uit elkaar en bouwt ze weer ineen, een onuitputtelijke reeks
van puzzels, een menigte van legkaarten van metaal. En nu is er voortaan niets anders
dan het eindeloos geknutsel, een hameren en timmeren tot het sluit, van 's ochtends
tot 's avonds, je vergeet er alles voor, je gunt je den tijd niet om te eten. En als je 's
ochtends wakker wordt, dan is er dadelijk het vraagstuk van gisteren, dat nog niet is
opgelost. Je ging de dingen zien op een heelemaal nieuwe, andere manier, je leerde
weten hoe het alles ineengrijpt, hoe
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alles samenhangt in de natuur. - Maar het visioen verglijdt, hij is nu in het
laboratorium, een àndere werkplaats, lichter en ijler, hoog in een groot gebouw, met
mannen in witte jassen om je heen, en nog veel ingewikkelder instrumenten. Je kwam
tot inzicht van de onbegrijpelijkste dingen, van hoe de lucht wóóg en van de
stroomingen der winden. Alles wat je zoo vroeger gedacht had veranderde, je leerde
de wetten kennen, hoe de formules en berekeningen uitkwamen in de werkelijkheid.
Maar het verwonderlijkste was dat vreemde gevoel van vrijheid, dat je den wil gaf
om je te verheffen, je opeens te kunnen losmaken uit de grenzen van de gewone
dingen. De jongens met wie je op school was geweest, ze begrepen er niets van, ze
lachten je uit, ze hoonden je om je hoogdravende berekeningen, en je kon ze niet
laten zien, hoe het alles klopte, keurig en precies - want dàt was in het laboratorium.
Het beeld van het werk, het werk alleen, waartegen alles van de gewone dagen
verbleekte, vaagt langzaam weg. Je ziet alleen de spottende gezichten van de jongens
om je heen, je tartend om wat je wist dat de wezenlijke wereld was. Gezichten van
botte, spottende knapen, die een loopje wilden nemen met je macht, en er om heen
was niets dan wijde leegte. - Maar ziet het wordt wit, alòm om de kleine, tierende
gestalten, een wijde, witte blankheid van sneeuw. Ze staan langs de helling van een
berg, kleintjes en nietig tusschen de hooge poorten der dreigende dennen, alleen de
ski's er uit naar voren stekend als reusachtige, priemende muilen. ‘Wie springt er in
het dal?: je durft niet, je durft niet, - je hebt den moed niet, Axel de machtige’, zoo
snijdt het zijn ooren in, door de koude lucht. - Maar dan opeens is het, of hooren en
zien hem van woede vergaat. Daar zweeft hij in het ijle, daar vliegt hij hoog boven
de wereld heen, de hemel is violet, met een zachte blozing van avondrood, de sneeuw
beneden tintelt in milliarden zilveren glinsteringen. ‘Je durft niet, je durft niet!’ Maar hij is het alleen, die durft, hij hangt in de ijlte, zijn adem in, hij is als een vogel,
de wereld wentelt, cirkelt om hem heen als een hoepel van wit en roze en violet met
een krans van dennen.... nu is het uit, nu zal hij in heerlijkheid vergaan - maar de
sneeuw komt nader, een helder, wit veld rijst omhoog als een kussen van watten, het
pakt zijn ski's en hij glijdt naar de diepte in een duizelende vaart, door een koker van
witheid, tot het al zachter en zachter neuriënder uitloopt, glijgangetje waar nog de
wind in zit, en je sprakeloos stilstaat middenin een wereld die nog te bewegen schijnt.
Deze daad zal beslissend voor zijn innerlijk leven zijn. Deze sprong, van een
duizeling wekkende hoogte, maakt hem vrij, voor goed. Hij ziet zich, een liedje
fluitend, het pad gaan naar huis. - Hij weet zich gericht door een vasten wil, den wil
die hem bijblijft, en die hem nu voortaan met de dingen zal doen spelen.
***
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Maar het droomvisioen heeft met zijn wentelende sferen hem den ingang doen vinden
tot ontstellender herinnering. - Daar loopt hij rond op de vliegplaats, een jonge man
nu, een deuntje fluitend als weleer. - Hij rookt te midden der mannen een sigaret, zij allen, collega's en vriendelijke meneeren, met hooge hoeden op, zijn vol van
beangstigende bewondering en welwillendheid. Daar staat zijn tweedekker, - hij
snort van plezier om uit te vliegen. Waar maakt men zich druk om, hij kent zijn
machine, wat is een tocht door de lucht, of het uren of dagen duurt? - Een waaghalzerij
om een weddenschap? Hij is nu jaren gewoon al, aan de lucht en den wind, de jongen
die de motoren kende als de klop van zijn hart, en die met de tuimelingen door de
ruimte vertrouwd was sedert zijn eerste ski-tocht in de bergen van zijn land.
Vliegenier, het was een vak als een ander, voor wie de werking kende van de
instrumenten, voor wie kon omgaan met luchtstroomen als met het water in het
zwembassin. - Eén iets is er maar, dat je vasthoudt, iets donkers en zachts en warms
als de aarde, het eenige dat je aan zich zou kluisteren en je bang maakte als je erin
verzonk. Het waren de armen van moeder om je hals, het was moeders borst en haar
geurige haren en haar lieve, betraande gezicht. - Het pistoolschot gaat af. In de verte
wenkt de Leider met zijn arm, het is tijd. Je rukt je los, je kijkt nog even naar je
machine. Je wipt het trapje op. Dáár is het stuur. - Zijn de contrôle-toestellen in orde?
Geef dan gas. - Je hart staat even stil. - ‘Vooruit’ roept de Leider. Dáár is het land,
het overal lijdzaam neerliggende gras. Dáár is de hemel. Het is onvermijdelijk. Je
gaf je woord. Dùrf je dan niet? Maar neen, het is alles gewoon, - het is een tocht als
een ander, wat langer alleen. - Dan zet je de propeller aan, de machine schiet aan
over den weeken bodem, - en in een ommezien.... daar is de ruimte al om je heen.
Kleiner en kleiner worden de huizen, de torens, een aardig speelgoed. Hij loopt goed,
de machine. Je fluit een deuntje, tusschen je tanden, dat in het gebruisch van den
motor diep verloren gaat. Hoera, daar is de zee al. Traag zalven de golven elkander.
Tòch is het leven mooi! Je lichaam is jong en sterk, souverein der onmetelijke ruimte.
Nu zijn er niets dan golven beneden je, aldoor maar golven, een wereld van groene
kronkelingen met witte schuimvlokken getooid. Zij zullen ruischen, maar je hoort
niets dan den motor, die alles doet trillen, die de ruimte beheerscht. Nu is het eenzaam
aan het worden, je bent alleen in de wereld, met den motor, je makker, die feilloos
loopt. Alles in orde, je contrôleglas, je kompas, de wind waait mee. De cabine is als
een groote wieg, je schommelt op en neder op de stroomingen van de lucht. De golven
parelen je tegen, en dan stijg je weer hooger, boven den wind boven de nevelen, die
als lustelooze sleepen komen aan-gezwierd. Je knabbelt wat leeftocht, je regelt den
gang. Geen tijd is er meer, de uren vlieden weg als minuten. Hoe is de vaart? De
motor doet
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staag zijn plicht. Honderd vijftig kilometer in één uur, een uur dat is als een minuut.
Het is ongeloofelijk, want het gaat worden of je stilstaat, boven de altijd eender
blijvende zee. Het is of je vastzit, door een onzichtbare magneet gezogen aan die
eindeloos geribbelde vlakte. Neen, hooger gaan, hooger, het fascineert je, het trekt
je naar zich toe, je wilt er in neerdalen, want dat zal beweging zijn, niet hangen, star
als een punt in de ruimte. - Verwonderlijk dat het zoo regelmatig gaat. Het wiegt en
het schommelt zoo zoet. Nu is er niets dan hemel, nu is er niets dan blauwe,
doorschijnende ruimte, die langzaam doordrenkt wordt met wijnkleurig licht. - Het
is heel ijl en opwekkend, zoo hoog in de hoogte. Je hart gaat bonzen, je hoofd wordt
opgewekt als in een roes. En het is hier een wereld vol ongekende paradijzen, in deze
weide vol van purperen licht. Van licht dat lichter en ijler schijnt te worden, het rood
sterft weg, een groene schijn vloeit aan tegen de ruiten als zweefde je door een
reusachtige smaragd. Maar allengs, onmerkbaar wordt het leeger van glans, het ijle
licht wordt ijle duisternis. Dáár brandt al een ster en nog één en nog één. - De
wereldruimte is eensklaps vol schittering van sterreschijn. Hij knapt zijn lampje aan,
hij raadpleegt zijn sterrekaart, hij oriënteert zich, - de richting is juist. - Dan even,
roerloos, zit hij aan zijn stuur. Wat gaat hij doen? Waartoe is hij hier op een
zweefgetouw tusschen hemelen en wateren? Een weddenschap, een luchtige
onderneming. Hoe lang is het wel geleden dat de zwarte mannen den aftocht zwaaiden,
ginds aan den horizont? Er is een gevaarlijke verwarring tusschen werkelijkheid en
herinnering. Zijn daar beneden nu huizen en torens en armezwaaiende mannen of is
daar de eindeloos golvende Oceaan? Wie zal het hem zeggen? Wie zal hem helpen,
de stomme motor is zijn eenige gezel. - Het lijkt nu wel, of hij telkens wakker komt
uit een onbespeurden slaap, de motor en de hemelen en de zeeën en de uren het
wentelt alles onder hem en om hem heen. - O God, wat gebeurt er, hij valt, hij valt,
het vliegtuig zakt als een steen in den afgrond. Sterren en ruimte, ruimte, ruimte.
Wemelende golven, weeke, lekkende muilen, kwijlend van schuim. Een schok, als
bonst zijn hoofd tegen een wand. Eén ruk aan het hoogtestuur. Het vliegtuig stijgt
boven rulle, maanbeschenen watermassa's, waardoor een stoomboot moeizaam ploegt.
Een siddering gaat door al zijn leden. Nu is hij frisch opeens, wakker gerukt door de
ontsteltenis. Hij bekijkt zijn kaarten, zijn compassen, zijn toestellen. - Een bleeke
schemer ligt over de zee. En bij dat eerste dagelichten doemt een witte streep aan
den einder: land.
Nu stijgt zijn moed. Het licht en het land zijn als verlossingen. Hij voelt weer de
macht, nu hij in razende vaart het land weet op te tooveren uit den horizont. Zie, nu
ligt ze onder hem, een kleurige maquette, de stad, met torens en koepels, die als
gouden vingerhoeden glinsteren in het licht. Daar liggen de kleine schepen, tusschen
de havendammetjes, waarom de
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zee wat kruift. Daar het boetseerwerk van straten en pleinen, tusschen den fluweelen
rand van groen. Daar zijn de bosschen al, als warrige tentjes, daar glinstert een stroom
als een rups van kwik. Nu weet hij zijn vaart, nu klemt weer zijn hand om het stuur,
en brandt bij het wegstippen der steden die hij kent van zijn kaart, de dorst in zijn
wezen naar immer sneller verglijdende kilometers. Hij wordt door den waanzin der
jacht bezeten, zooals hij boven de zee beklemd werd door starre verbijstering. Met
de afstanden wentelen de uren voort. De zon laait in den hemel als een verschroeiend
vuur over de al maar eindeloozer wordende vlakten. Een veld van gele tintelingen
doorschittert de ruimte. En nu de laatste steden voor uren verzonken, zijn er geen
nieuwe te veroveren op den horizont. Dan, aan den einder, doemen de blauwe bergen
op. Het is of het land zich samentrekt, zich ophoopt in stuursche verbolgenheid.
Verwarde duisterheden zijn onder hem, een doolhof van toppen en ravijnen die hem
onthutst. Het vliegtuig daalt en stijgt als is er een storm in de lucht. De motor hijgt.
De vleugel zwenkt om. Hij wendt zich, en onderzoekt, hij is als in een tobbe, heen
en weer geslingerd in vreemde, onverwachte wateren. Dan wendt hij het stuur om
naar de hoogte. Hij stijgt, moeizaam en langzaam, als beklimt hij een hemelschen
waterval. Dan, plotseling, als een veer schiet de machine naar boven, hooger en
hooger in een steeds ijler en killer wordende lucht. Nu is de aarde een paarse vlek
geworden in de langzaam verdichtende duisternis. Zijn hoofd wordt licht en dronken,
maar met een toomelooze snelheid klimt hij, en klimt hij, het gevaar ontstijgend van
de zuigende kolken. Een lichtende schemering is om hem heen, - Witte vlekken
schieten langs zijn oogen. Wat doet hij, wat denkt hij? Hij is een speelbal van
ongekende krachten. Valt hij of stijgt hij in den afgrond van het heelal? Waar is
boven, waar is beneden? Waar is links, en waar is rechts? Het eenig bespeurde is de
pijn van zijn lijf, is een schrikkelijke weeheid die stijgt in zijn maag, als een bijtend
dier, die stijgt naar zijn hoofd, waar het dof en dood en duister wordt. Een schok als
in koorts doorhuivert hem. Hij trilt als een blad. - Een bloedgolf gudst uit zijn neus.
Dan, in een laatste vlaag van begeerte naar zelfbehoud, drijft het instinct hem tot de
verlossende daad. Een ruk aan het stuur, en het vliegtuig daalt, het valt naar beneden,
op een bed van lucht. Diep haalt hij adem. Dicht onder hem ligt het land nu weer,
een zwarte vlakte, met huizen bespreid, waaruit de lichten flikkeren als kleine,
troostende sterren. - Nu gaat het zijn gang weer, Oostwaarts steeds. Hij zit daar nu
lusteloos aan zijn stuurrad, als in een harnas geklonken. Zijn leden zijn stijf, zijn
gedachten dommelen in. Als hij weer opkijkt, na een onbespeurde versuffing, wijst
de feillooze klok dat er weer een uur is vergaan. Uren en mijlen ongeteld, wat zijn
ze in deze onmetelijke onderneming? - Het heeft geen einde, het is een
zelfverbrijzeling in de
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ruimte. En voor het eerst voelt de luchtheld, wat hij verleerd had, in zijn
gemakkelijken overmoed: leed. In zijne immer half toegeknepen, verten afstarende
oogen, komen nu tranen van bekommernis. Hij kijkt naar binnen, hij ziet zichzelf.
Hij bidt of hij kleiner mag worden, een stil vreezend mensch, bevrijd van de blague
die de ziel afsluit, verlost van de folteringen der oneindige ruimten. Hij denkt aan
de armen van zijn moeder, aan de donkere koestering waarin ze hem terughield. En
opeens snikt hij het uit, en wordt hij week en wankel, terwijl hij dicht over de donkere
aarde vliegt. Maar met den nieuwen morgen verbijt hij zich opnieuw tot verbitterde
inspanning. ‘De proef is meer dan de belofte’, zoo prevelt hij bits. Reeds zijn de
kimmen wit van licht rondom de zwartheid van de zwijgende aarde. De vlieger kijkt
op zijn contrôle-toestel. - Tienduizend Kilometer heeft hij afgelegd. Nog is hij niet
bezweken. - Nog voelt hij kracht. - Het staat in zijn hoofd, opeens, dat er nu al
bereiking te boeken valt. Dit, wat hij nu achter zich heeft is al een praestatie, zooals
er maar enkele voorgekomen zijn in de geschiedenis der luchtvaart. - Zijn
lichaamskracht scherpt zich aan zijn geest, zooals zij daareven onderging in zijn
gemoed. Daar stijgt hij weer, in den jongen dag, met het juichende bewustzijn dat
niet hij door de dagen snelt, maar de dagen zich voegen naar zijn wil. Het is
gemakkelijker te willen dan te volbrengen. Vastgekluisterd te zijn aan een
lichtvaardige onderneming en je daarvan te bevrijden door het te d o e n . ‘Je durft
niet Axel!’, zoo klinken snerpend de stemmen van zijn makkers in zijn herinnering.
En Axel Noorman zet door. Het is of enkel zijn denken in hem schroeit. Hij is leeg
en hongerig, omdat hij zijn voedsel heeft verzuimd. Zijn lichaam steekt van pijn aan
alle kanten, maar hij bekijkt zijn kaarten, hij regelt zijn motor, die ontzettende motor,
de eenige, de dagen en nachtenlange stem die spreekt, de motor die is. - Dagenlang
heeft hij gebruischt zonder door te dringen tot zijn bewustzijn, maar nu opeens, nu
er nieuwe kracht noodig is, en nieuw initiatief, nu geschiedt het ontzettende. Hij
h o o r t den motor, den motor, die hamert zijn gedachten stuk, de motor die weet, de
motor die voortjaagt zonder ziel en zonder erbarming, opvreter van ruimte, die zijn
levend lichaam voortsleurt in de onbestemdheid, in de vernietiging. - Hij voelt zijn
gedachten vertragen, zijn berekeningen stokken, - het is alsof hij stukgeslagen wordt
onder het gedruisch van den motor, de macht die beslist over zijn leven en dood.
Maar dan - daar doemen nieuwe, verrukkende nabijheden. Zijn aandacht wordt
afgewend. Een stad, een groote plaats, oneindigheid van woningen over de vlakte
uitgespreid, is plotseling met al haar menschelijke leven onder zijn voeten. En dichtbij
de stad, een hagelwitte vlek tusschen boomendonkerte uitgespaard, - en daaroverheen
wriemelend als een mierenmassa een onoverzienbare menigte van kleine zwarte,
bewegende
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stippen. Hij daalt, onwederstaanbaar aangetrokken door het boeiende schouwspel. Hij steekt het hoofd naar buiten. Door den warrelenden windkolk ontwaart hij
loodrecht beneden zich.... ja wat ontwaart hij? - menschengezichten, die juichen,
handen die zwaaien met vlaggen en zakdoeken. Open monden, waarvan de kreet in
het motorgedruisch verstomt. Menschen, die weten van hem, die roepen om hem.
Het wei-vertrouwde van het eigen geslacht! - Een vliegveld dat lokt. Even één
omzetting van het rad, en in zachten glijvlucht is hij in de welige menigte, is er
verkwikking en vertroosting, - éen oogenblik, dat als een eeuwigheid zijn zal, in een
luien stoel met een verkoelenden drank voor zijn brandende keel. - Nu pas gevoelt
hij, hoe stuk hij is. Zijn arm lichaam gekneusd en gebroken, zijn hoofd als vermorzeld
door metalen hamerslagen. Ziet, het zwelt aan, het zoet gejuich, ze lokt en lonkt de
lieve aarde, de goede, bewoonde, waar rust zal zijn. Heeft hij niet al een verrichting
volbracht als nimmer geschiedde? Heeft hij niet aan de belofte zijn tol betaald? - Eén
handgreep, en de overgave is geschied, de redding bereikt. Reeds ronken andere
vliegtuigen aan. Ze stijgen omhoog, ze cirkelen om hem henen. - Mannen roepen
hem toe, en wenken. - Maar met een wanhoops-ruk gaat het stuur omhoog. Vooruit!
- al is het de wil der Vernietiging.
***
Wat de droomer zich verder herinnert, vergaat in een chaos. Het zijn wentelingen
en wentelingen, het zijn witte en groene en blauwe vlakken, voorbij-cirkelend als
een reus-achtige molen. Het zijn dichte sneeuwstormen als een ondoordringbaar net
gehangen om een wanhopige, die zijn laatste vertroosting, zijn weg verliest. Het zijn
stormen en regenvlagen en misleidende perspectieven, het is de Oceaan, die plotseling
dreigt, wanneer de nevel openscheurt. En naast dit alles de aldoor opnieuw volbrachte
technische verrichtingen met automatische precisie, door een geest die tot den starren
waanzin komt. Totdat landen en zeeën en luchten samen-kluwen voor een verdoft
bewustzijn tot aan de donkere duisternis, waarin hij pijlsnel neervalt in weerlooze
overgaaf....
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Dichter's lot,
door H. van Elro.
Op luide wegen gaan zij, ver van hier;
mij blijft niet dan uit smalle vensternis
den teedren schouw van plant en dier....
Dichter vlecht zich des najaars duisternis
om 't eenzaam neergezonken hoofd....
Ganzen gaan roepend over in den hoogen nacht,
in 't zwarte gras zijgt het verzadigd ooft:
nu ligt verlaten ook de laatste wacht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

49

Juf
door Henriette Barbe.
LICHT hijgend liep juf heen en weer om de slaapkamer in orde te maken.
Er was heel wat te doen iederen morgen: eerst met den langen veger onder de
bedden, dan het zeil opnemen met een vochtigen doek, daarna het vuile waschwater
uit de emmers en de teil weggooien. In alle kamers waren vaste waschtafels, alleen
op de dienstbodenkamers en de kinderslaapkamer niet. - We hebben ze niet voor ons
eigen pleizier, maar voor het gemak van ons personeel - was mevrouw gewoon te
zeggen. - Je kunt tegenwoordig niet meer vergen van de meisjes dat ze met emmers
water over de gang slepen.... Ja, die hedendaagsche dienstmeisjes, ze schenen van
kraakporselein....
Juf klopte bedrijvig den langen veger uit voor het open raam. Ziezoo, en als Anna
nu zoo vriendelijk zou willen zijn om morgen den stofzuiger af te staan....
Guur was de najaarsdag: een lage lucht buiten, gezwollen van loodkleurige wolken
en droog en stroef de wind, die ongedurig over het bloembed in het plantsoen beneden
scheerde.
Juf keek meewarig naar de verkleumde roze floxen, die daar den heelen zomer
door zoo fleurig hadden staan bloeien. Zij had ze wel toe willen dekken.
Nu was de zomer voorbij en werd het winter. Toch was de winter ook goed, met
de lange avonden, waarop je de kinderen om je heen had eer ze naar bed gingen. 's
Zomers moesten ze voortdurend buiten spelen, dan zag je ze bijna niet.
Een tochtvlaag deed de deur openspringen van het aangrenzende vertrek: de
kinderkamer. Haastig trok juf hem dicht. Nog steeds waren daar de ververs aan het
werk, lag de vloer er vol met gereedschappen, was het er een heidensche rommel.
Wat 'n zonderling idee toch van mevrouw om in het najaar den boel weer overhoop
te halen en dat, terwijl in het voorjaar de meeste kamers een beurt hadden gehad.
Maar mevrouw had nu eenmaal geen rust als ze niet kon uitzoeken en overleggen
met behangers en meubelmakers en of nu meneer en de kinderen in de tocht liepen
en iedereen hoestte en proestte....
Juf haalde een stapel tulle te voorschijn, die genaaid moest worden en torste de
naaimachine naar de tafel. Zij zette haar in beweging en onder blij gesnor joeg haastig
nu de gezoomde tulle voorbij: talie voor de gordijnen van de eetkamer, voor die van
de zitkamer, de kinderkamer en de serres:
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vlug, al vlugger, want het was een ijverige machine wier lust en leven het was om
in actie te zijn.
Twintig, dertig meter, schatte juf's oog het luchtige neteldoek dat als een val van
sneeuw hooger en hooger zich optastte. Wat veel! Er ging een deuntje in haar op; de
stille ingekeerde melodie, die als een gouden draad door haar leven liep en bijeenhield
wat er gespleten of gescheurd aan mocht zijn.
In het nevenvertrek weerklonken plotseling stemmen.
Mevrouw, dacht juf in schrik. Als ze in 's hemelsnaam nu maar niet begint over
het behangen van deze kamer.
Meteen werd de deur opengerukt en stortte mevrouw zich naar binnen. Zij was
een hooge slanke vrouw. In haar nerveus gelaat waren de trekken als tot koorden
gespannen en de blik van haar bruine oogen had het onrustig fladderende van een
vleermuis.
‘Nu heb ik zóó gezegd dat ze dien wit en gouden rand langs het behang zouden
aanbrengen en nu hebben ze toch weer dien grijzen genomen. Maar hij moet er af,
al kost het hun een heelen dag, veranderd zal het worden.’
Op beenen als stelten liep zij jachtig heen en weer.
Ineens stond zij pal voor den schoorsteen. ‘Maar juf, dat je nu toch allemaal van
die vaasjes en portretjes tot versiering kunt neerzetten. Het is zoo onhygiènisch en
bovendien is het niet eens mooi. Alles wat tot versiering dient moet om zoo te zeggen
organisch uit het geheel zijn opgegroeid en....’ Zij draaide den schoorsteen plotseling
den rug toe en vroeg: ‘Heeft Huugje vanochtend z'n grape-fruit opgegeten?’
Juf boog het hoofd, waarover het gelig-bruine haar grof en uitgebleekt was als
versleten breikatoen, naar de tafel. Tusschen wijsvinger en duim een naald oppikkend
antwoordde zij ‘Nee, mevrouw.’
‘En waarom niet,’ kwam het uitdagend.
‘Hij houdt er niet van.’
‘Is dat een reden? Kinderen moeten toch alles leeren eten. En het is zoo gezond.
Er zitten veel meer vitaminen in dan in welke andere vrucht ook. Ik kan je er een
brochure over laten lezen. Ach, wat is het toch 'n ellende, dat ik zoo weinig tijd heb
om me met de kinderen bezig te houden. Maar waar moet ik den tijd vandaan halen?
Iedereen legt beslag op me. Vanochtend moet ik eerst naar het nieuwe paard gaan
kijken in de Manége en daarna naar de Nieuw Katholieke Kerk om altaarkleeden te
helpen uitzoeken en vanmiddag een vergadering van de Ster van het Oosten. Mijn
hoofd loopt rond, maar 'n mensch heeft nu eenmaal net zoo goed z'n plichten tegenover
de maatschappij als tegenover z'n gezin. Enfin.....’ Zij loosde een zware zucht, als
wilde zij zich daarmede van haar laatste beetje opwinding ontdoen eer zij zich met
nieuwe emotie laadde. Zij ging weer naar de deur, maar voor zij die opende jachtte
het nog over haar lippen:
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‘O ja juf, er liggen in mijn spiegelkast een stapeltje zijden kousen. Zou je die vanavond
nog willen stoppen en ik zoa het ook heel prettig vinden als die linnen kussens voor
de serre vandaag afkwamen en zal je om de grape fruit van Huugje denken?’ Mevrouw
weer af.
Jut's handen bleven een oogenblik onbewegelijk op de zwijgende machine liggen.
Toen drukte zij ze langzaam tegen haar slapen. Zij had er ineens pijn in. Dat gebeurde
wel meer tegenwoordig als mevrouw binnenkwam. Iederen morgen was het ook iets
anders. Nu moesten de kinderen tweemaal in plaats van eens per dag gebaad worden,
dan moest hun flanellen ondergoed tegen reformkleeding verwisseld worden. Het
laatste was de geschiedenis met de vruchten. Zij mochten geen pap meer hebben,
maar in plaats daarvan vruchten, dure vruchten, die heelemaal uit Amerika kwamen
en natuurlijk veel beter waren dan de Hollandsche. De twee oudsten vonden ze lekker
maar Huugje, de jongste, hield er niet van. Hij walgde van dien bitter-zuren smaak
en juf vond het onnoodig om ze hem op te dringen. Alsof zij niet wist wat goed en
slecht voor hem was! Neen, zij zou er hem niet toe dwingen, al begreep ze dan dat,
wanneer mevrouw het in het hoofd kreeg om het door te zetten, zij er zich bij neer
moest leggen.
Zich bij de dingen neerleggen, dat had juf al heel vroeg geleerd. Haar jeugd op
het dorp waar haar vader vee-arts was, was niet slecht geweest. Eerst na zijn dood
was de ellende begonnen. Al op haar achttiende jaar was zij onder de menschen
moeten gaan en heel wat betrekkingen had zij gehad: bij oude dames, bij zieken, bij
kinderen, en overal was zij lang gebleven. Maar het langste was zij toch wel in deze
betrekking geweest: vier en twee jaar telden de twee kleine meisjes toen zij kwam
en Huugje die nu vijf was, had zij geboren zien worden....
Juf nam een tullen gordijn op en ineens viel het haar in dat mevrouw niets gezegd
had over het behangen van de kinderslaapkamer. Nu zou er wel niets meer van komen,
aan het einde van de maand was immers alles klaar! Goddank! En veel veiliger voelde
zij zich weer in die kamer, dat warme nestje dat meer dan iets anders haar behoorde,
haar en Huugje.
De slaapkamer was niet groot, maar wel vriendelijk. Zoo zacht van kleur was het
lichtblauwe behang met de roze bloemslingers. Zoo knus en gezellig de breede
vensterbank waarin je kon gaan zitten om naar buiten te kijken en zoo vertrouwelijk
het hoekje met de bedden; dat van Huugje dicht aan het hare. In een stap was zij bij
hem, wanneer er hem iets scheelde en als zij wakker lag in den nacht had zij maar
naar zijn ademhaling te luisteren om te weten dat zij niet alleen was.
Juf vertrouwde de tulle weer aan de machine toe.
‘Rrrang,’ zei de machine. Geef mij maar werk, dat hoort immers bij een bedrijvige
machine. Niets zoo vernederend als om daar werkeloos in dien hoek te staan.
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Had het aan juf gelegen, zij zou wel hebben voortgejaagd om door dien stapel
neteldoek heen te komen, maar er waren de kousen van mevrouw die gestopt moesten
worden, de kapotte stukken van de kinderen; er was de chocolade voor meneer.
Het blaadje behoedzaam voor zich uitdragend liep juf om elf uur door de statige
gangen, ontluisterd tot een bergplaats van kalkemmers en ladders. Brrr, wat tochtte
het. De chocolade zou koud worden, eer meneer ze opgedronken had. Zij tikte
bescheiden op de deur van het studeervertrek.
Te midden van de gewichtigheid van de hooge met lijvige deelen beladen
boekenkast en de uitvoerig ingerichte schrijftafel, zat in een clubfauteuil, die op een
afzijdig Perzisch tapijt was geschoven, als op een eiland, meneer.
Hij werkte niet en hij las niet. Hij verveelde zich en hij wist niet hoe hij eigenlijk
ooit van die verveling zou afkomen. Over enkele dagen zou zijn bronchitis wel weer
over zijn, zoodat hij naar zijn bureau zou kunnen gaan. Maar daar hing het leven
hem immers al even erg de keel uit als hier....
‘Zoo juf.’ Hij kwam langzaam overeind uit zijn zetel en keerde naar haar zijn fijn,
maar krachteloos gelaat, als gemodelleerd door een zóó vluchtig werkende hand, dat
alle kernachtigheid er bij was ingeschoten.
Er was iets in dat gelaat, dat juf tot Schreiens toe kon ontroeren. Altijd moest zij
zich weerhouden om het niet uit te spreken: ‘Vertel het me, vertel het me dan toch
wat het is, dat je zoo benauwt in het leven, meneer.’
Terwijl zij de kop chocolade voor hem neerzette zeide zij op broozen toon: ‘Meneer,
de vriendin van mijn nicht heeft zoo'n goed middel tegen bronchitis. Zoudt u dat niet
eens willen probeeren?’
Meneer glimlachte, Goeie juf met haar prachtighelpende middeltjes. Wat ze al
niet voor hem verzonnen had.
‘Ach juf, het zou beter zijn, wanneer je een middeltje wist om al dit werkvolk op
'n fatsoenlijke manier de deur uit te bonjouren. Is er hier op het oogenblik iemand,
die niet hoest en proest?’
Juf zweeg beschaamd. Dat een vrouw en moeder niet beter wist wat de plichten
tegenover haar gezin waren.
‘Ik spoor ze wel voortdurend tot voortmaken aan,’ zeide zij ijverig.
En weer glimlachte meneer. Die goeie juf. Zooiets liefs en rustigs ging er van haar
uit. Eigenlijk werd ze door zijn vrouw schandelijk geëxploiteerd, honderdmaal had
hij het haar verweten en toch, toch was juf niet ongelukkig, toch was zij misschien
de eenige in het huis die het met het leven wist te bolwerken....
In een langen teug dronk hij de chocolade uit. ‘Dank je wel juf, en zet jij nu eens
door dat je zelf de kinderen weer 's middags van school haalt, want je komt heelemaal
niet meer buiten, ik zou waarachtig zeggen dat je bleek ziet.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

53
- Of het erg kon wezen met die bronchitis, tobde juf, toen zij haar naaimachine weer
voortdreef.
Meneer was niet sterk. Toch konden het ook wel zenuwen zijn, want meneer was
niet gelukkig, hoe zou een man ook gelukkig kunnen wezen met iemand als mevrouw.
Al de jaren, dat zij er in betrekking was geweest, had meneer 's avonds in zijn
studeerkamer gezeten, terwijl mevrouw zich in haar boudoir had opgesloten om over
de theosophie na te denken of naar vergaderingen te gaan. Eindelijk was het zóóver
gekomen dat ze van de gemeenschappelijke slaapkamer afgingen en een ieder alleen
ging slapen. Dat was gebeurd na de geschiedenis met dat meisje....
Juf voelde zich rood worden tot in de haarwortels toen zij daar weer aan dacht.
In dien tijd ging meneer 's avonds veel uit, kwam hij 's middags niet eten en op
een dag was er iets gebeurd waardoor mevrouw er achter was gekomen dat hij het
eens was met 'n meisje, een meisje dat de brieven tikte op zijn advocatenkantoor.
Er waren vreeselijke scènes gevolgd: mevrouw had geëischt dat meneer het meisje
zou opgeven, wat meneer niet wilde: daarna had mevrouw met echtscheiding gedreigd,
waarin meneer had toegestemd en toen ineens, juist op het oogenblik dat juf had
gemeend dat het nu allemaal voorgoed verloren was, was alles tot het oude
teruggekeerd. Meneer was weer de man van mevrouw, over het meisje werd niet
meer gesproken en zooals vroeger zat mevrouw 's avonds in haar boudoir, meneer
in zijn studeerkamer, alleen de twee bedden op de slaapkamer werden gescheiden....
Daarna had juf nog eens een hevigen schrik gehad.
Toen zij eens in de slaapkamer van mevrouw stof afnam had zij daar een portret
gevonden, het portret van een jongmensch! Juf's hart had stilgestaan van ontzetting.
Nu ook al mevrouw.... Zeker was het een mooie man met groote donkere oogen en
prachtig zwart haar. Maar juf had hem naar gevonden, zooals zij het meisje van
meneer naar had gevonden.
Een paar dagen later, toen ze weer stof afnam, was mevrouw binnen gekomen.
Zij had het portret van de tafel genomen en terwijl zij er met een glimlach naar keek
had zij tot juf gezegd:
‘Vindt je dat geen buitengewoon nobel gezicht, juf?’
Juf had zoo gauw geen antwoord kunnen geven en mevrouw had het antwoord
ook niet afgewacht.
‘Dat is het edelste mensch dat er op het oogenblik leeft. Dat is Krishna-murti.’
En zij had nog veel verteld van dien Meester die een nieuwen godsdienst zou
brengen.
Juf had zich honderd pond lichter gevoeld. Zij had begrepen dat die jonge man
niet alleen door mevrouw maar door duizenden dames werd
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liefgehad en bewonderd en dat er daarom niet de minste reden tot ongerustheid kon
bestaan. Ach ja, het ging zonderling toe in de wereld. Juf begreep niet dat de menschen
het allemaal zoo ver konden zoeken, terwijl het dichtbij toch zoo goed was: een man,
kinderen en een eigen huis, een huis waar geen mensch je ooit uit zou kunnen jagen....
Maar toch was juf blij, toen er om twaalf uur een telefoontje kwam van mevrouw
met de boodschap, dat zij niet kwam koffiedrinken, en een kwartier later een dat zij
ook dien middag niet aan tafel zou verschijnen.
Er druilde een bleek zonnetje in de linnenkamer, die tijdelijk tot eetvertrek diende.
Langer dan in de kinderkamer duurde het eer juf alles wat er aan schaaltjes en bordjes
noodig was, bij elkaar had en bij het heen en weer gaan botste zij nu tegen een
strijkplank dan tegen een mangel op.
De eerste van de kinderen, die uit school thuis kwam was Emmy, de oudste. Het
trotsche gezichtje boos en verbeten, keek zij onwillig om zich heen.
‘Alweer hier koffiedrinken, waar is moeder?’
‘Uit,’ zeide juf, terwijl zij het mes in het brood zette.
‘Ajakkes, moeder is altijd uit. Moet ik met de kleintjes koffiedrinken. Het is alsof
er geen eetkamer meer bestaat.’
Juf zocht naar een sussend woord. Het kind had gelijk, maar toen zij naar Emmy's
gezichtje keek, wist zij niets te vinden. Emmy ging hoe langer hoe meer op mevrouw
lijken: dezelfde harde uitdrukking in de oogen, dezelfde ongeduldige manieren. En
was het dan zóó erg om nog eens 'n keertje bij juf te zitten, juf die toch voor haar
gezorgd had van dat ze vier jaar oud was.
Emmy draaide behaagziek het hoofd voor den spiegel heen en weer. Zij had dien
morgen een nieuwen witten strik in het haar. Als een vlinder scheen hij zich te hebben
neergelaten op het glanzende zwart. Zij raakte er niet aan uitgekeken en hoe meer
zij zichzelf bewonderde, hoe minder lust juf gevoelde om het van haar verwachte
woord uit te spreken: ‘Wat 'n beelderige strik.’
Ineens had het kind een drogen kuch.
‘Hoest jij nu ook al’ vroeg juf bezorgd.
‘'n Beetje, iedereen is verkouden op het oogenblik.’ Zij haalde onverschillig de
schouders op. Natuurlijk was het huis er weer de schuld van. Bespottelijk toch!
‘Juf, wilt u aan de ververs zeggen dat ze de deuren in mijn slaapkamer met erg
veel zorg doen,’ vroeg zij parmantig.
Juf knikte, haar blik was echter bij het kleine meisje dat nu was binnen gekomen:
bij Wiesje. Bleek en triest als het weifelende zonnetje buiten schoof het kind druilerig
de kamer in.
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‘Dag Wiesje.’ Juf moest haar groet tot tweemaal toe herhalen eer er antwoord kwam.
Wiesje had dan ook zooveel klachten. Zij had een nul voor haar sommen gekregen
omdat zij haar schrift kwijt was. Zij had het de vorige week mede naar huis genomen
maar had het gisteren nergens kunnen vinden.
‘Waarom heb je er mij niet om gevraagd.’
‘U werd juist door moeder weggeroepen toen ik er u om vragen wilde. Die akelige
kamer, alles raakt er zoek.’
‘Maar de andere kamers worden er des te mooier om,’ riep Emmy ijverig. ‘Het
wordt allemaal echt modern. Moeder heeft zooveel smaak. En ja, wanneer je ook
iets bijzonders wilt hebben, dan moet je geduldig zijn.’
‘Ik vind het anders niet gezellig,’ pruttelde Wiesje. Als een kouwelijk vogeltje
drong zij zich tegen juf aan. Wel heel smal en teer was zij voor haar tien jaar. Had
juf er iets over te zeggen gehad: Wiesje zou niet tot diep in den herfst met bloote
knieën hebben rondgeloopen, geen reform-goed in plaats van flanel hebben gedragen.
Zij suste: ‘Kom, nog 'n paar weken dan is alles achter den rug en dan mag je Mies
en Annet Muller bij je vragen. Dan mogen ze blijven koffiedrinken en eten.’
‘Hè ja,’ glunderde Wiesje. Aanhalig lei ze haar hoofdje in het veilige holletje van
juf's arm. Juf streek voorzichtig over het donkerblonde haar, zwaar en ruig als dat
van meneer. Het kind had hetzelfde gestel en ook hetzelfde fijn-dooraderde voorhoofd,
dezelfde bleekblauwe oogen
In de gang ketsten er driftige stappen op het marmer, de deur werd opengegooid
en Huugje tuimelde naar binnen.
Jufs bruine oogen stroomden vol licht. Een rozig gezichtje werd naar het hare
geheven, twee warme lipjes beroerden haar droge wang. ‘Dag juffie.’ En de saaie
linnenkamer was nu ineens vol roezige drukte.
Huugje moest zien of zijn spoor er nog stond die hij luid fluitend voortduwde, hij
bracht de goudvisschen in opschudding door wild boven de opening van de kom te
blazen, zoodat de visschen als vurige schichten angstig om en om zwenkten in den
ijlen waterbol en hij kon het niet laten om de erwt, die hij een week geleden geplant
had, omhoog te wroeten: hij wilde toch weten of hij al gegroeid was.
‘Ben je op die fröbelklasse ook zoo lastig,’ beet Emmy hem toe, toen hij eindelijk
op zijn hoogen stoel beland was.
Hij antwoordde niet. Hij had het ook te druk met juf die hij nog eens even om den
hals moest pakken met zijn stevige armpjes.
‘Juf, juffie, hoor es. De ooievaar heeft bij Jan Kok een broertje gebracht.’
Emmy proestte het uit achter haar vingerdoekje.
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‘De ooievaar,’ giechelde zij.
Huugje's blauwe oogen werden donker en dreigend als het water van een bergmeer
bij naderenden storm.
‘Hij heeft het zelf gezien’ riep hij verontwaardigd. ‘En juf, hij had liever een zusje
gehad, maar z'n vader zei, dat de zusjes uitverkocht waren.’
‘Kun je zien dat die menschen een winkel hebben’ smaalde Emmy.
‘Toch ook wel aardig 'n broertje niet waar, vent,’ vroeg juf.
Zij dacht aan den tijd toen h i j zoo'n schattig klein kereltje was geweest. Maar
lief, dat was hij toch nog, al had hij dan ook niets meer van dat hulpelooze
troetelkindje in de wieg.
In een koesterend kijken omving ze zijn gezonde gezichtje; keek ze naa de
gretigheid waarmede zijn vingertjes naar de stukjes brood grepen, naar zijn mondje
begeerig als de snavel van een gulzig vogeltje. Zoo heerlijk als hij at tegenwoordig,
als ze dat vergeleek met dat gekieskauw van vroeger....
‘Zit toch niet zoo met je boterham te knoeien,’ kwam er opeens een booze stem
van den overkant van de tafel.
Juf zag verschrikt op. ‘Wat is er?’
‘Hij eet zoo slordig,’ riep Emmy geërgerd. ‘Moeder wil dat niet. Moeder wil dat
we onze boterham ook met mes en vork eten. En dat doet ie nooit. Wiesje ook niet.
Moeder zou woedend zijn als ze het wist.’
Zij stond van tafel op. Als was zij moeder zelf, zoo statig stapte zij de deur uit.
Juf zat 'n oogenblik roerloos. Alles wat je deed was verkeerd tegenwoordig. Met
niets kon je het Emmy meer naar den zin maken. De afstand werd iederen dag grooter
en achterhalen kon je haar niet.... Het was moeilijk, o, zoo moeilijk.
‘Hè juf, wilt u mijn geschiedenisboek even kaften, u doet het zoo netjes’ kwam
Wiesje haar opzij en Huugje vleide: ‘Mag ik als ik geslapen heb mijn nieuwe bootje
in de witte teil laten varen jaffie: Hè ja, toe het vaart er zoo lekker in.’
De warmte die weer terugstroomde naar haar hart deed haar gelaat vol en blozend
schijnen. Die twee had ze dan toch nog.
‘Ja zeker, dat mag wel, als je niet te veel knoeit en Wiesje, waar is je schrift?’
Kleedjes zoomen, kussens opvullen, nieuwe gordijnen stikken; een berg van werk
ging er dien middag weer door juf's vlijtige handen en onderwijl moest zij thee
schenken voor meneer en voor de ververs en van oogenblik tot oogenblik naar de
telefoon draven om al de opdrachten te vervullen, waarmede mevrouw haar had
beladen. Ach, dat zoete gevoel van rust en veiligheid, toen na het eten, het uurtje
was gekomen waarop Huugje naar bed gebracht moest worden.
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Een teeder lamplicht scheen uit in het vertrek waarin alles zoo zacht en donzig was.
Slechts Huugje's blonde profieltje, fijn en nerveus als dat van een geitje, was
bewegelijk in den doezel, die de kamerdingen bevangen had.
Hij was geen held in het zich-uitkleeden, Huugje. Telkens moest juf hem aanmanen:
‘Toe vent, geef je blouse op, maak je bretels nu los.’
En Huugje's kleine handjes wurmden dan aan knoopen en bandjes even maar,
want direct weer liet hij ai, liep hij naar het raam om onder het gordijn naar buiten
te kijken, bleef hij bij de waschtafel staan om een papieren scheepje in de kan te laten
rondvaren.
‘Kijk es juf, hoe mooi dat scheepje.’ Hij plaste heftig in het water. ‘O het vergaat
bijna.’
‘Toe jongen, kom nu hier. Je moet gauw in bed.’
Een gezichtje, vuurrood van teleurstelling werd naar haar toegekeerd: ‘En ik moest
juist even met de boot naar Indië.’
‘Vlug dan.’
Juf ging er bij zitten. Maar toen hij weer terug was van zijn Indische reis stelde
hij voor om zijn nieuwe boot te gaan halen in de linnenkamer.
‘Wel nee, geen sprake van!’
In ongedurig getrappel van zijn sterke beentjes liet hij zich door haar afdrogen:
eerst den linkerarm, toen den rechter.
‘O juf,’ riep hij ineens terwijl hij verschrikt zijn handje tegen z'n mond sloeg.
‘Wat is er.’
‘Ik heb vanavond nog vergeten te kijken of mijn erwt al gegroeid is.’
‘Lieve kind, laat die erwt nu eens met rust. Op die manier groeit 'ie nooit,’
‘Maar zal je dan wat voorlezen als ik uitgekleed ben?’
Ja, dat wilde juf wel doen en Huugje torstte het boek aan. Hij vond het een mooi
boek, het vertelselboek met de bonte platen, en juf genoot er niet minder van. Eén
plaatje was er in dat haar zelfs bovenmate boeide.
Het stelde een overdadig groen zomerlandschap voor, waarin een reusachtige
boerderij van kraalroode baksteen. Het deed juf denken aan een hoekje van het dorp,
waar zij geboren was.
‘Wat 'n gezellige hofstede, hè,’ zeide zij met haar arm knus om het jongetje. ‘Dat
is de voorkant en daar zit de boer 's avonds als hij moe is van het werk op het veld.
Hij zit dan op z'n gemak 'n pijpje te rooken en de kinderen die spelen onder de linden.’
‘Dan gaan die kinderen zeker later naar bed dan ik,’ veronderstelde Huugje.
‘Natuurlijk maar ze zijn ook ouder. En aan den achterkant heb je de stallen, daar
loopen de kippen en de varkens en de geiten en in de wei staan de koeien. Die loeien
's morgens heel vroeg, dan waarschuwen
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ze dat ze gemolken willen worden en dan gaat de meid er met de emmers heen en 's
avonds ook.’
‘Ajakkes melk, ik wou dat al die koeien maar dood gingen.’
‘En dan ruikt het zoo lekker,’ praatte juf droomerig door. ‘En die prachtige bloemen
in het gras en die aardige krekeltjes....’
Een scherpe stem op de gang, een deur in het nevenvertrek die werd opengerukt
en weer dichtgegooid. Mevrouw die binnenkwam.
‘Juf, kom es gauw mee. Ik heb een verrassing voor je.’
Mevrouw's wenkbrauwen werden plotseling tot twee duistere vraag-teekens, toen
zij Huugje daar zoo doodop z'n gemak aan de tafel zag zitten.
‘Wat is dat? Ligt hij er nog niet in. Het is toch meer dan tijd.’
De brooze stilte, die nu ineens vernietigd was.... Het leek alsof het zachte lamplicht
door een schok bevangen werd, of het boosaardig knipoogde zelfs.
Het wondere boek werd dichtgeklapt, zóó dat je die prachtige plaat niet eens meer
terug kon vinden en er scheen zelfs geen doosje met flikjes te bestaan, waarvan er
toch behoorden uitgedeeld te worden als belooning voor het goede gedrag op den
dag. Op dien avond echter had Huugje er ook zeker geen verdiend, want hij werd nu
heel ondeugend, hij werd zóó ondeugend dat mevrouw het zich niet herinnerde ooit
zoo'n ondeugend kind te hebben gezien. Zij kreeg grijze haren van het verdriet, dat
hij haar aandeed.
Maar zij had het te druk om lang bij het geval te kunnen stilstaan en terwijl hij
nog onder de dekens lag na te snikken, drong zij: ‘Kom nu gauw mee, juf.’
Juf's oogen gingen van het schokkende bolletje op het kussen naar mevrouw's
verzenuwde gezicht en terug weer naar het blonde plukje haar, dat zoo stuipachtig
trilde. Mevrouw echter drong. ‘Laten we nu gauw naar de eetkamer gaan. Je mag
een nieuw behang voor de slaapkamer uitzoeken.’
‘Een nieuw behang voor mijn slaapkamer,’ vroeg juf ontsteld.
‘Ja, ik wil je niet met dat oude laten zitten. Je krijgt een keurig nieuw behang..
Hier zijn de stalen.’
‘Maar mevrouw, het zit er nog geen jaar op.’
‘Het is zoo'n onhygiënisch behang, juf, het kan niet eens afgenomen worden en
het is zoo hopeloos ouderwetsch met die kransjes en die tier-lantijntjes. Je hebt toch
evengoed recht op iets moderns. En je moogt zelf iets uitkiezen. Ik dacht dat ik je er
een groot pleizier mede deed.’
In de eetkamer, gedurende den schoonmaaktijd dienend tot opslagplaats van stalen
voor gordijnen, kleeden, kussens, waren de boeken met behangselpapier uitgelegd.
Mevrouw bladerde jachtig in een groot boek.
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‘Kijk es juf, dit lijkt me toch wel heel mooi. Daar gaat zoo'n rust uit van dat patroon.
Rust, dat is het toch wat wij moderne menschen boven alles moeten zoeken -’
‘En dit is volgens mijn idee nog interessanter. Dit zijn occulte figuren.’ Verheerlijkt
keek zij naar de gouden swastika's die het volgende papier bedekten.
Mevrouw was in haar element. Onvermoeid hep zij af en aan, legde papieren apart,
haalde stalen te voorschijn voor gordijnen, spreien.
Het werd juf duidelijk dat de kamer van onder tot boven vernieuwd moest worden
en dat zij het was die alles kreeg te zoomen en te stikken.
‘Juf, waarom beweer je niets. Help toch eens 'n handje. 't Is toch allemaal voor
jou. Wat zeg je. Vindt je d a t papier mooi. Ajakkes, 't is 'n monster. Nee, dat wil ik
er niet op hebben. Huugje moet er ook tegen aan kijken. En dat.... lieve mensch, dat
is zoo duur, of liever het is te duur voor m i j n beurs. We moeten 'n beetje zuinig
zijn. Het nieuwe paard is veel duurder geworden dan we gedacht hadden en in de
keuken hebben ze deze maand zoo schandelijk veel gas gebruikt.’
In den laten avond kwam meneer binnen. Verbaasd bleef hij op den drempel staan.
‘Wat, juf nog niet naar bed?’ Hij keek op zijn horloge en van zijn horloge naar de
pendule.
‘Het is over elven.’
Mevrouw zag niet op van een stapel gordijnen, die zij bezig was met den arm uit
te meten.
‘Tien, elf twaalf,’ mompelde zij voor zich heen.
‘Wat is er met al die behangselstalen. Zijn jullie nu nog niet klaar met uitzoeken?’
‘'t Is voor de kinderslaapkamer,’ lichtte mevrouw in, een notitie makend in haar
opschrijfboekje.
‘Ik dacht anders dat juf nu eindelijk wel eens recht had op rust.’
Een fel rood bevloog mevrouw's wangen. Driftig kletste zij het potlood op de tafel
neer.
‘En is het dan niet voor de kamer van juf, dat ik hier den heelen avond zit uit te
kiezen. Alsof het geen kleinigheid is om het beste uit te kiezen en dan nog te rekenen,
hoe je het allemaal het voordeeligste kunt doen. Of i k op ben, ik mezelf geef totdat
ik niet meer voort kan, daar denkt niemand ooit aan...’ Een, twee, drie, stalenboeken
werden dichtgesmeten, de stapels vitrage op den grond gegooid. Zij had er genoeg
van.
Meneer's oogen knepen spottend dicht.
‘Ja, als je je nu verbeeldt....’ Een hoestbui belette hem verder te spreken.
Juf was haar vermoeienis vergeten. Al haar aandacht was nu voor
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het bleeke, voor het teere gezicht van meneer. ‘Zal ik wat warme melk met Emserzout
voor u halen, meneer?’
‘Dank je juf, ik heb al zooveel van dat goed gedronken vandaag. Doe jij me nu
een pleizier en ga naar je kamer. 't Is waarachtig tijd.’
'n Mensch het leven verzuren met haar egoïsme dat kon mevrouw, dacht verbitterd
juf, terwijl zij voor de waschtafel het grauwe haar tot stijve vlechtjes draaide. Als zij
zoo doorging joeg zij meneer wéér het huis uit, en zooals zij Huugje vanavond van
streek had gemaakt. 'n Kind was toch maar 'n kind.
Zij boog zich over het bed, waarin het ventje nu weer zoo rustig lag te ademen.
Voorzichtig stopte zij den losgewoelden deken in, en met toegespitste lippen zocht
zij een kus op zijn slaapwarme wangetjes.
Hij zuchtte diep en gooide zich om.
Eer zij zich te slapen legde, stak juf een nachtlicht aan. Die gewoonte had zij
meegebracht uit de Katholieke kerk in wier geloof zij was groot gebracht. Het
vertrouwen in de Almacht van die kerk had zij met de jaren verloren, maar het geloof
in een lichtje, al was het dan maar een bescheiden olievlammetje, had zij behouden.
Juf strekte zuchtend de beenen uit. Zij was moe, ach wat was zij moe. En werken
was tenslotte niets, maar die oneenigheid in huis! Zij geloofde wel dat mevrouw het
moeilijk had in haar gemakkelijke leventje. Maar wie had het niet moeilijk? Vroeger,
toen zijzelf nog veel jonger was, en allerlei wenschen voor zichzelf had, was het
leven haar ook soms zoo zwaar gevallen. Om altijd bij vreemden te moeten zijn was
niet pleizierig, vooral wanneer ze je je plaatsje aan tafel nog niet gunden, zooals dat
dikwijls gebeurde. Menigmaal was ze dan in opstand geweest. Maar langzamerhand
was dat anders geworden. Zij had zich gaandeweg weten over te geven aan de dingen
zooals ze kwamen, in plaats van dat zij van de dingen verwachtte, dat ze zouden zijn
zooals z i j ze graag wilde, en zoo rustig en veilig was het toen langzamerhand om
haar geworden. Je overgeven aan iets, dat het beter wist dan jezelf, dat was het eenige,
waar het om ging. Zij staarde in het lichtje dat zoo bescheiden op de olie stond te
pinken. Als een stil oog wenkte het vol goedheid haar tegen en ineens werd het haar
als stond het in een innig verband met dat geheimzinnige iets, dat bij dag en bij nacht
ze zoo na voelde. En spoedig lag ook z i j heel rustig te ademen.
Den volgenden dag bleef mevrouw in bed.
Toen juf met het ontbijtblad de slaapkamer binnentrad, steunde zij machteloos
tegen de bolle witte kussens, die het tweede meisje zoo juist had opgeschud.
Er dwaalde een wee-zoete geur van versch-gebrande wierook door het vertrek en
op een stoel naast haar ledikant stond een groot portret: dat van den Meester.
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‘Hier hebt u uw ontbijt mevrouw. Drie sneedjes brood is dat voldoende?’
Mevrouw had een korten hoofdknik.
‘Zal ik een kopje thee voor u inschenken?’
‘Zooals je wilt.’
‘Hebt u erge hoofdpijn?’
Maar mevrouw antwoordde niet meer. Wat viel er ook te antwoorden wanneer je
nooit begrepen werd? Wekenlang had zij gesjouwd, geploeterd om het huis 'n beetje
mooier, 'n beetje stijlvoller te maken; om iets van die sfeer te scheppen, die zoo
broodnoodig was in dit materialistische leven. En hoe weinig werd dit alles
gewaardeerd. Iedereen leefde voor zichzelf en deed alsof hij met de dingen van een
ander niets uit te staan had en toen gisterenavond haar man zoo woedend was
geworden om dat behang en gedaan had alsof zij het voor haar eigen genoegen deed,
toen had zij er den brui van gegeven. Zij had er genoeg van, geen vinger zou ze meer
uitsteken. Ze moesten nu maar zien dat ze het zelf klaar speelden.
Juf nam in de eene hand een vuil glas, in de andere een vaas met verdorde bloemen.
Zij was al bij de deur, toen mevrouw haar weer opeischte: ‘Juf wil jij alsjeblieft de
slaapkamer doen. Anna maakt altijd zoo'n spektakel als ze iets verzet.’
Er trok een schaduw over juf's gezicht. Zij had beloofd om dien middag even een
jarige nicht te gaan feliciteeren. Maar nu er bij al het andere werk nog dit kwam....
Zij zeide eindelijk: ‘Goed mevrouw’ en bukte zich naar het kleedje voor het bed.
Mevrouw zuchtte zwaar. Niemand, die begrijpen kon wat zij doormaakte. Om
altijd tegen je verlangens in te moeten leven. Haar wensch, haar hartewensch was
het immers om zich geheel te wijden aan het werk van de Orde van de Ster van het
Oosten of anders om in een klooster te gaan. Misschien dat de Nieuw Katholieke
Kerk in de toekomst wel een klooster zou stichten. Als de kinderen groot waren wilde
zij zich daaraan geven. Ach, het klooster; om gehuld te zijn in een gewaad van
smetteloos wit met lange zijden sluier en de dagen door te brengen met zingen of
borduren en onderwijl aldoor te mijmeren over God. In het klooster van de Eeuwige
Aanbidding op ‘het Heilige land’ te Nijmegen had zij zulke vrouwen gezien. Het
waren vrouwen van hoogen adel: Oostenrijksche aartshertoginnen, Spaansche
prinsessen, Fransche markiezinnen. Die vrouwen hadden den moed van haar
overtuiging gehad. Misschien dat ook zij eens zoo dapper zou zijn. Wanneer er maar
iemand kwam, die haar hielp.... Haar oogen zochten het portret van den Meester. In
het halfduister teekenden vaag zich de omtrekken van het gelaat af. Ach, dat nobele
voorhoofd, die edele oogen. Hij, hij zou haar begrijpen, maar hij was zoo ver.
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Een bescheiden klopje op de deur. Het was meneer, die binnentrad.
Mevrouw sloot de oogen. Nooit had zij hem slechter kunnen gebruiken dan nu.
‘Hetty, de verver wilde graag weten hoe je de rand wilt hebben in de vestibule.’
Vermoeid wendde mevrouw het hoofd af. ‘O Gerard, laten we niet meer over het
huis praten. Het interesseert mij absoluut niet.’
‘Mij interesseert het evenmin. Maar als die ververs niet voortmaken staan ze het
volgende jaar nog te smeren.’
‘Ik weet het heusch niet,’ hield mevrouw koppig vol.
‘Dus zal ik maar zeggen dat ze een rooden rand aanbrengen?’
Maar daar zat mevrouw ineens overeind. ‘Een rooie rand, hoe kom je er bij! Rood,
dat is de kleur van bloed. Zóó zinnelijk, zóó materialistisch! Goud, het moet immers
goud zijn! Net alsof je dat niet wist. O, alles zet je er op om mij te plagen.’ Het hoofd
in de handen snikte zij krampachtig.
Den volgenden dag lag mevrouw daar nog tusschen de witte kussens. Haar
belangstelling voor het leven begon echter weer te ontwaken. Door middel van juf
herstelde zij het contact met het werkvolk. Honderd maal op een dag moest juf heen
en weer loopen om orders te geven, ze te herroepen en er andere voor in de plaats te
stellen.
‘Kijk nu eens goed of ze dien rand werkelijk goud gemaakt hebben.’
‘Zeg dat er geen steen van den schoorsteen verplaatst mag worden.’
‘Wat, zijn ze nu toch al met de badkamer begonnen en ik heb immers gezegd .....’
Mevrouw werd er heel moe van. Een week bleef zij op bed. Juf had handen te kort
om haar te bedienen en nauwelijks was zij weer op of er was een andere die verzorgd
moest worden. Wiesje werd ziek.
Vele dagen reeds had zij er betrokken uitgezien, totdat op een avond, toen juf
ongerust haar den thermometer aanlegde, de temperatuur tot 40o steeg. Denzelfden
avond nog was zij met juf naar de logeerkamer verhuisd: een vreemde verpleegster
zou haar slechts angstig hebben gemaakt. Juf voelde zich wegkrimpen van zorg als
zij haar daar zoo kleintjes zag liggen. Ach, dat arme gezichtje met die glazige oogen,
die je niet meer schenen te kennen, dat schorre stemmetje dat slechts kreunende
geluidjes uitstootte.
Om nu zoo stil te zijn dat het scheen, dat je niet meer bewoog, dat zelfs de
kamerdingen den adem inhielden, terwijl je toch voortdurend bezig was met
verbedden, met het leggen van heete compressen en het in orde maken van het
inhaleertoestel of het te woord staan van meneer, mevrouw.
Maar de vreugde toen voor het eerst na angstige nachten Wiesje wakker
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werd uit een koortsvrijen slaap en de oogen mat-glanzend als bleeke sterretjes, zij
het haar zoo vertrouwelijk tegen fluisterde: dag juffie.
Om nu dat brooze wezentje tot het dagelijksche leven terug te brengen: de
onontbeerlijke krachten toe te voeren en toch te waken voor overbelasting; gevend,
nemend, als voetje voor voetje voort te gaan en te zien hoe er weer een fijn kleurtje
ging leven op het schelpen-teere gezichtje, het schrale lijfje steviger en gevulder
werd....
Maar volhandiger nog dan juf had het mevrouw. Daar was het bestudeeren van
de verschillende boeken op natuurgeneeskundig gebied, die vol waardevolle
opmerkingen en raadgevingen stonden, daar was het bedienen van de telefoon,
waartoe alle belangstellende kennissen hun toevlucht namen, omdat er op de voordeur
stond: verzoeke niet te bellen; daar was vooral het naloopen van juf, die toch maar
geen beroepsverpleegster was, al verbeeldde zij zich dat wel en die nu te weinig
Emserzout in een glas deed, dan te veel heet water in de gutta-percha kruik en die
niet het minste benul had van het luchten van een ziekenkamer.
En toch scheen geen mensen haar erkentelijk te zijn voor haar moeite en gesloof.
Mevrouw voelde zich wel zeer verongelijkt. Haar oude verlangen naar het
samenzijn met geestverwanten kwam weer boven. Behoorde een mensch niet thuis
in de sfeer, waar hij zichzelf het beste ontplooien kon en moest hij degenen, die hem
het naaste waren, daar niet menigmaal voor ten offer brengen? Had Christus niet zijn
vader en zijn moeder verlaten om in den Tempel te verblijven?
‘Als ik maar naar Britsch-Indië kon gaan. In Adyar, daar zouden ze mij begrijpen,’
barstte zij op een morgen tegen haar man los.
‘Gà dan,’ riep hij bondig.
‘Ik zal gaan,’ zeide zij op plechtigen toon. ‘En wanneer mijn diensten er gebruikt
kunnen worden zal ik er altijd blijven. In dit kikkerland is het te benauwd voor mij.’
Het was stil in huis: de eerste dagen na mevrouw's vertrek. Geen gejaagde stappen,
die twintig maal op hun treden terugkwamen, geen drukke stem zich verwarrend in
bevelen en tegenbevelen, geen aanmatigende telefoonschel, die het recht opeischte
om te ratelen den ganschen dag voor de vrienden en de kennissen van mevrouw
alleen; het was stil in huis, zoo stil dat de dienstboden, de kinderen, ja alle
huisgenooten eigenlijk bij het heen en weer gaan even den adem inhielden om die
vreemde rust te beluisteren.
Maar ook aan dit raakte men gewoon. En allengs werd het huis wederom gevuld
met de luidruchtigheid als van een bijenkorf waarin het den ganschen dag vroolijk
zwermt.
Hoe vrij gevoelden zich de dienstboden, die zich nu konden houden
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aan de bezigheden van haar werklijst in plaats van bij nacht en ontij de trappen te
moeten op- en afdraven naar mevrouw's boudoir, mevrouw's slaapkamer, mevrouw's
badvertrek.
Hoe verruimd gevoelde zich meneer, nu hij niet meer over emmers en ladders
behoefde te struikelen bij iederen stap dien hij zette, nu hij niet meer van den vroegen
morgen tot den laten avond beschouwingen had aan te hooren over de zegeningen
die Krishnamurti aan de wereld zou brengen.
Hoe licht en gelukkig gevoelden zich de kinderen, ontheven van grapefruit en
koud-waterdwang en verlost uit hun isolement op de kinderkamer heer en meester
op trappen en gangen en in al de kamers van het huis. Slechts glijdend langs de
trapleuning kon Huugje naar beneden komen, slechts luidkeels zingend wist Wiesje
haar mantel aan te trekken in de vestibule, ja zelfs Emmy was tevreden. Nu niet
alleen de dagen dat moeder thuis was - en hoe luttele waren er dat - maar om iederen
dag in de eetkamer aan de maaltijden te mogen aanzitten en op vrije uren rond te
kunnen sluipen in de vele vertrekken, die aan moeder behoorden om er de
achtergebleven japonnen en mantels aan te passen voor den spiegel en stilletjes je
gezicht te poederen voor den spiegel!
Hoe gelukkig gevoelde zich juf! Mevrouw is weg - was het eerste, dat haar te
binnen schoot, wanneer zij 's morgens uit haar slaap ontwaakte; mevrouw is weg,
voor onbepaalden tijd. Een weinig langer dan anders kon zij nu onder de dekens
blijven omdat de kinderen hun bad namen in de badkamer van mevrouw, waar het
tweede meisje de kuip liet volloopen en stil genietend dacht zij dan over dien
heerlijken dag die haar wachtte. Zoo rustig ging meestal de ochtend voorbij, waarop
zij door niets gestoord werd. Bergen naaiwerk en breiwerk gleden er door haar
handen, zóóveel kon zij doen, dat nu iederen middag z i j in plaats van het tweede
meisje, tijd had om de kinderen uit school te halen. Ach, om als andere juffrouwen
met je kinderen te wandelen, op al hun, o, dikwijls heel moeilijke vragen te
antwoorden, of met hun tasschen beladen te worden omdat ze met vriendjes en
vriendinnetjes wilden spelen, zoodat je gelegenheid had om met hartelijke moeders
op te loopen en te praten over de ziekten, die ze gehad hadden of hoog op te geven
van hun lieve eigenschappen, hun knapheid.... En als je thuiskwam dan niet twee
trappen op te moeten sjouwen, maar beneden te kunnen blijven in die gezellige
eetkamer, waar altijd zoo'n knus vuurtje brandde en die vol met mooie bloemen en
planten stond. Als de kinderen hun servetjes voor hadden en hun vleesch was
gesneden, dan ging de deur open en kwam meneer binnen. Hij kuste de kinderen en
knikte juf hartelijk toe: ‘Zoo juf.’ Handenwrijvend drentelde hij dan altijd even in
het vertrek om, zette met gespitste vingers een scheefgezakte ets recht, boog zich
over de bonte bloemenschat.
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‘Ik ben blij juf, dat je de bloemist iets anders laat bezorgen dan die eeuwige witte
lelies en die orchideeën. Die dingen ruiken op den duur zoo wee, en uitstekend dat
je de telefoon van den haak hebt genomen. Nu kan 'n mensch tenminste rustig eten.’
Hij was vriendelijk en welwillend meneer; het schampere lachje dat dikwijls zooiets
kils aan zijn goeie, gezicht kon geven, was verdwenen. Hij scheen zich behagelijk
te voelen.
Na den maaltijd speelde hij wat met Huugje en Wiesje of hielp Emmy met haar
huiswerk en als de kinderen naar bed waren bleef hij nog wat zitten om thee te drinken
en de courant in te kijken.
Maar meestal las hij niet. Hij staarde in het vlammende houtvuur en in de peinzende
blik van zijn blauwe oogen waasde weer iets van die droefenis, die juf's hart kon
doen samenkrimpen van pijn. Je was er zoo zeker van dat je het wist van meneer, en
toch, toch wist je het alweer niet.... Muisstil zette juf het water te koken op het
komfoor, bewoog zij haar handen op het theeblad, nam haar naaiwerk totdat ineens
meneer zijn opgerookte sigaret in het vuur gooide en hoofdschuddend zeide: ‘Lieve
juf, leg die kousentommel nu eens weg. Ik wil niet dat je ook nog 's avonds je oogen
op die dingen zit te bederven. Laat dat toch buitenshuis doen en geef je eigen kapotte
boel er bij. Je hebt 's avonds waarachtig wel recht op rust.’
Soms las hij haar wat voor uit een brief van mevrouw, die in extase was over haar
nieuwe leven. ‘Zij schijnt het er naar haar zin te hebben, het zal wel een langdurige
geschiedenis worden.’
Maar nooit verliet hij het vertrek zonder dat hij iets over de kinderen had gezegd:
‘Wiesje ziet er wel oneindig veel beter uit, je moest eens doorgaan met die Kalzan,
juf,’ of ‘Wat is Huugje toch rustig tegenwoordig. Hij is vroolijk genoeg, dat niet,
maar die razende opgewondenheid is weg,’ of ‘Wat zullen we aan dat krom-zitten
van Emmy doen. Zou je het niet het beste vinden, wanneer ik eens met haar naar een
dokter ging?’ En dat meneer, die anders altijd plachtte te zeggen: ‘Van kinderen heb
ik geen verstand, met al die kwalen en gebreken kan ik me heusch niet bemoeien.’
Maar op een morgen in Mei - juf had juist de kinderen naar school gebracht - hield
er een auto voor de deur stil; er werd hevig aan de bel gerukt, twee, drie handtasschen
werden in de gang neergegooid, een hooge stem gaf zenuwachtige bevelen - Mevrouw
was teruggekomen.
Tusschen de beduusde dienstboden door liep zij haastig naar de eetkamer, waar
haar man zat te ontbijten.
Hij legde onthutst de sigaar neer, die hem anders slechts was toegestaan om in
zijn studeervertrek te rooken. ‘Hè, wat, jij....’
‘Ik heb het expres niet geschreven, ik wilde jullie verrassen,
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mevrouw, terwijl zij haar bontmantel op een stoel gooide. ‘O, Gerard, ik heb zoo'n
zalige reis gehad, die harmonie, die eenheid daar.... en dan die absolute afwezigheid
van egoïsme. Nou ja, je weet 'et wel. Ik ben er eigenlijk heen gegaan om er te blijven
- ik heb er mijn diensten ook aangeboden. Maar ze wilden ze niet eens. Voor hen
weegt alleen maar dat, wat ze als het beste voor mijzelf beschouwen. Kom daar maar
eens om in deze wereld van naijver en zelfzucht.’
Mevrouw was gehuld in een wijd wit kleed, waarvan het maaksel geïnspireerd
was op de oud-Oostersche dracht. Op haar borst rustte, als een geheimzinnig teeken,
een bizar gemodelleerde broche en bij elken stap, dien zij zette, rinkelden de exotische
armbanden, die zij rond de polsen droeg.
Daar ontwaardde zij juf, die in de deuropening stond.
‘Wel juf, hoe gaat 'et er mede. Is het je niet te zwaar gevallen om alles zoo alleen
te doen?’
‘O nee, mevrouw,’ zeide juf bedremmeld. Dat had zij niet verwacht, dat mevrouw
zoo gauw terug zou zijn. Eigenlijk had zij haar heelemaal niet meer verwacht.... Zij
voelde vaag, dat zij nu vragen moest of mevrouw een goede reis had gehad en of zij
blij was om weer thuis te wezen. Maar zij zeide niets....
De wijde einder van licht en zonneschijn begon dicht te trekken. Een steen, zwaar
als lood, scheen op haar te worden afgewenteld. Zienderoogen kromp haar gestalte
ineen.
Ook de kinderen vonden het zonderling dat moeder daar ineens zat, toen zij van
school thuiskwamen. Slechts schoorvoetend liepen Wiesje en Huugje naar haar toe.
Alleen Emmy was opgewonden. ‘O moeder, wat heerlijk dat je er bent. Wat zie je
er beeldig uit en heb je veel interessante menschen ontmoet?’
(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Aug, van Cauwelaert, Het Licht achter den Heuvel, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Aleid Ages-van Weel, De Hooge Luwe, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1929.
In wat voor een zonderlingen tijd leven wij toch, en te midden van welke verrassende
tegenstellingen! De brutale aanspraken der zich overal naar voren werkende techniek,
de jacht van ons moderne leven met zijn onzinnige tempo-aanbidding - de extase
veler jongeren en jongsten vooral over dat aanbiddelijke tempo! - het afgrijselijk
opdringerige, nergens meer te ontloopen commercieele marktgeschreeuw, het gebral
over een nieuwe, ‘na-oorlogsche’ aera, die zich o.a. zou onderscheiden door totaal
veranderde opvattingen omtrent levensgedrag, erotiek, sentiment, en die werkelijk
iets met die technische vorderingen, dat versnelde tempo, ja misschien wel met dat
reclame-getoeter te maken hebben zou - dat alles, en er ware nog meer te noemen,
zou ons toch moeten doen gelooven, dat de mentaliteit, ook van het schrijvende en
lezende menschdom, er tegenwoordig absoluut niet naar stond om zich in vriendelijk
en rustig voortkabbelende landelijke verhalen te vermeien. En zie! Na jarenlang bijna
geheel van de vlakte verdwenen te zijn geweest rijzen ze tegenwoordig weer als
paddenstoelen uit den grond, worden ze dus blijkbaar weer met voorliefde gelezen.
Over het minderwaardige slag, de kwasi-humoristische, sentimenteele en
pathetische preek-romans, die eveneens zijn teruggekomen - met een mevrouw van
Nes-Uilkens o.a. - wil ik het in dit verband nu niet eens hebben. Dat soortje is
misschien ook wel nooit geheel weg geweest. Dat een groot deel van het boekenlezend
publiek altijd weer - en ook altijd weer op dezelfde wijze - in zijn duffe braafheid
gevleid en met bakerpraatjes getroost en opgebeurd wenscht te worden, wij wisten
het wel. Maar bij boeken, als die waarvan de titels boven deze bladzijden staan, is
van zulk fleemerig en klein-burgerlijk gevlei en gedeun gelukkig geen sprake. Het
zijn sympathiek oprechte verhalen, geschreven door beminnelijke en gedistingeerde
lieden. Er staat niets nieuws in, niets of 't werd door vorige geslachten al vele malen
en minstens even welsprekend gezegd, en men zou dus geneigd zijn ze in de eerste
plaats ouderwetsch te noemen - wanneer zich dat vreemde feit niet voordeed, dat ze
juist nu gelezen worden en dat hun aantal zich constant vermeerdert, zoowel onder
de oorspronkelijke als onder de vertaalde romans der laatste tijden.
Er is niet veel reden hierover te treuren! Niemand ter wereld die uit
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deze kalm genoeglijke geschriften iets kwaads leeren zal. En ze mogen dan al geen
specimens zijn van de beste epiek hunner periode, het goed epische element ontbreekt
er toch zeker niet geheel in. Er is menschelijke warmte in deze schrijvers en dat boeit
altijd. In geen geval beleedigen hun boeken onze artistieke opvattingen, noch trachten
zij daar, op eenig punt, tegen in te gaan. Dat van Aug. van Cauwelaert speciaal is
aangename, zachte, hier en daar zelfs weldadig stemmingsvolle lectuur, zonder twijfel
in vele opzichten voortreffelijk, ja bijna feilloos, geschreven. Weliswaar, de
liefdesgeschiedenis, die erin verhaald wordt - die van een boerenzoon Willem met
een dartel gescheiden vrouwtje, de aristocratische Lucette - verloopt niet gansch-en-al
onzondig, maar let eens op de delicatesse der behandeling!
‘....Hoelang waren ze samen geweest dien avond? één uur,.... den heelen nacht?
Ze hadden tijd en eeuwigheid vergeten in den onzinnigen roes dat zij elkaar behoorden
over leven en dood....’ (blz. 270).
Ziedaar alles waaruit ge tot de zondigheid moogt concludeeren. En waarmede
deze dan ook tevens, ééns en vooral, afgeloopen blijkt.
Moreele strekking? Ik geloof niet dat de schrijver er aan gedacht heeft. Het was
de tragische strijd in den boezem zijns helds die hem interesseerde. Strikt genomen
zou er nogal wat aan te merken zijn op het gedrag van den braven boerenzoon
tegenover de dartele Lucette - zijn gedrag, bedoel ik, ná dat vergeten van tijd en
eeuwigheid - maar de schrijver geeft zijn goed- of afkeuring althans niet met zooveel
woorden te kennen....
Het is eigenlijk wel een beetje onbillijk van mij geweest Van Cauwelaerts boek
met dat van Aleid Ages-van Weel samen te vatten. Want deze ‘Hooge Luwe’ is litterair gesproken - toch wel iets veel minders. Zeer zeker óók zuiver, sober,
beminnelijk - en als zoodanig dan ook hoog uitstekend boven het reeds aangeduide
slap-humoristische, pathetisch-sentimenteele slag! - maar ja, overigens, van een
goedmoedigheid, een dierbaarheid, toch nauwelijks meer leesbaar voor wie aan
pittiger kost is gewend. Mevrouw Ages heeft het zich ook wel wat al te gemakkelijk
gemaakt door haar roman te schrijven in den vorm van een dagboek, dat van een
ouden emeritus-dorpspredikant, aan wien zij nu, met schijn van recht, de schuld
geven kan, als hij schrijft in den bekenden stijl dien Charivarius naar zijn tante Betje
vernoemd heeft, ‘Hij was toen net bezig geweest in de keuken de koffie te zetten en
hadden ze samen voor het open raam een kommetje troost zitten drinken.’ Zinnetjes
als dit komen er eenige malen in voor.... Maar waar drijft men dan eigenlijk heen?
Romans geschreven in dorpsgewawel? Neen, dan leve de conservatieve, zachtaardige
en zoo innig beschaafde en delicate trant van Cauwelaert, de trant der lieve romans
van vijftig jaar geleden. Die hebben ten minste nog een houding!
H.R.
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A.M. de Jong, De Rijkaard, Amsterdam, Querido's Uitg.-Mij.
Marie Schmitz, De Open Tuin, Amsterdam, ‘De Gulden Ster.’
Maurus de Vries, Beschadigde, Rotterdam, W.L. & J. Brusse.
‘De Rijkaard’ is een vertelling, een tamelijk beknopt verhaal, goed opgezet, met
stevige lijnen opgetrokken; het beweegt zich harmonisch rond zijn kern, het ontwikkelt
op zuivere wijze het kleine zielsdrama naar zijn hoogtepunt; met andere woorden,
wij hebben hier met een goed-gecomponeerd en levendig verhaal te doen. Het geval
op zich zelf boeit al dadelijk door de wijze waarop het ons wordt voorgezet. De toon
is De Jong's grootste gave, zij heeft iets pakkends, iets directs en men herkent in deze
vertelling weer het plezier dat De Jong altijd heeft aan zijn eigen verhaal; dit is dan
ook grootendeels het geheim van zijn populariteit. Hij heeft met zijn schrijven geen
grootsche of diepzinnige bedoelingen, hij schrijft om het plezier van het schrijven,
om zijn medemensen te doen meegenieten, meeleven, meelijden van wat hij in zich
zelf heeft gezien als iets dat de moeite waard is er kennis van te nemen. De gevaren
aan De Jong's talent verbonden, zijn ook hier aanwezig, maar De Jong heeft ook een
zekere gave om ons min of meer kritiekloos te maken, want hij charmeert. Hij zegt,
met zijn glunderen lach: ‘Kijk toch dat jong eens aan, vind je hem niet lollig, dat
ventje, en is zijn geschiedenis je niet tragisch en comisch tegelijk?’ En door zijn
directheid, zijn durf, zijn eigen prettige overtuigdheid, pakt hij den lezer bij de hand
en in het hart, en wij staan opeens levend tegenover een ander levend wezentje. Want
de hoofdpersoon is weer een kind, een zoon van een daglooner, gewend om ééns in
het jaar met vijf centen de kermis op te gaan, en die nú een jaar lang in het geheim
zoo gezwoegd en gespaard heeft, dat hij bijna een gulden bijeen heeft. Deze gulden,
dien hij in den kelder onder een steen verstopt heeft, is zijn trots, zijn zaligheid, zijn
angst en zijn hoop. Want hij zal zijn vrienden met zijn ongeloofelijke bezitting
zoodanig imponeeren dat hij er de volle glorie in zijn ongeduldige verbeelding
nauwelijks geheel van vermag te overzien en te doorproeven. Het is zijn plan zijn
vriendjes te doen meegenieten van zijn rijkdom, hij hunkert naar de rol van held,
rijkaard, machthebber. En als de dag er is en hij met een schare gunstelingen de
kermis op gaat, wacht hem daar het noodlot, want hij die een jaar lang als een vrek
zijn centen heeft bewaard en bewaakt, hij verliest binnen een kwartier tijds door de
sluwe streken van een kermisklant zijn heelen schat. En ‘de Lange’ staat daar nu,
kaler dan kaal, lachwekkend van domheid (want de kameraden hebben hem
gewaarschuwd). En zoo snel en drastisch is de geschiedenis van dezen val beschreven
dat wij haar ademloos meebeleven. Het leed van den jongen is grenzenloos, zijn
ontnuchtering zoo volkomen dat wij zelf, als lezer, er bijna niet in kunnen gelooven
dat de Lange alles
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werkelijk kwijt is. De Jong legt weinig nadruk op de tragiek die achter dit geheele
leventje ligt, en dat is misschien ook juist zijn kracht. Want hoe leeg is zulk een
kinderleven aan warmere, diepere vreugden als elk geluk er uit weg schijnt gevloeid,
wanneer deze gespaarde schat hem ontglipt. De Jong maakt zijn achtergrond niet
bijzonder diep, hij acht zijn doel bereikt wanneer de situatie er voluit in is geteekend.
Wat hij geeft is in de beste beteekenis van het woord volkskunst.
Hoe geheel anders de vertelling: ‘De Open Tuin,’ die Marie Schmitz voor ons
schreef. Dit verhaal is bijna het tegenbeeld van ‘De Rijkaard’. ‘De Open Tuin’ is
een verhaal dat zich naar de grenzen van het metaphysische wil bewegen, een zachte,
teedere, bijna kwijnende geschiedenis van een jong leven dat zich dicht bij den dood
weet. En daarin het zielsgebeuren, het langzame, ook innerlijke, groeien naar den
dood, als naar een andere levensoplossing, een zich verheffen uit de verlatenheid,
de opstandigheid en de bitterheid. De stille moeder bij haar jongen, zieken zoon, een
verhaal zoo oud als de wereld, maar als de auteur het wil: zoo nieuw als de
morgenstond. Hier is het hoé alles, en Marie Schmitz, die zich zoo veilig en met
groote zekerheid beweegt op het terrein van het dagelijksche leven, die geheimzinnige
en tegelijk open sfeer van het alle-daagsche, zij is hier op minder vasten bodem, het
is nog een tasten en zoeken. Het gaat er mee als met zoo menig verhaal dat van onzen
hollandschen bodem komt en dat over grensgebieden handelt, het verliest kleur en
gestalte; al hetgeen gezegd wordt is wel zuiver, fijn doorvoeld en verantwoord, maar
het mist het concrete dat ook de wereld van het bovenzinnelijke kenmerkt.
Na deze twee uitersten: jonge, forsche werkelijkheid en mediteerende verhevenheid,
staat het boek van Maurits de Vries als een vraagteeken voor ons. Het is niet
raadselachtig naar zijn inhoud, doch de eigenlijke zin ervan is ons niet geheel
duidelijk. Hard, steenhard, oprecht is de bekentenis van dezen ‘beschadigde’. Het is
ons echter niet recht duidelijk of de auteur heeft willen zeggen, dat hij, die in zijn
jeugd niets dan liederlijkheid om zich heen ziet, gedoemd is in lage hartstochten
onder te gaan. Als dit zijn oogmerk is geweest, dan is zijn levensopvatting toch nog
zeer begrensd. Hoewel niemand de groote waarde der opvoeding kan ontkennen,
hoewel allerlei ellende, onevenwichtigheid en zelfs misdadigheid de gevolgen zijn
kunnen van een bedorven jeugd, toch zal ieder mensch, die nadenkt, ten slotte de
vrijheid van den geest erkennen en weten dat er iets in ieder wezen is, dat de
mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen. Het gaat niet aan een leven van misdaad,
van grove passie en wat dies meer zij alléén op afkomst of opvoeding te schuiven.
Vooral niet op de wijze waarop het hier gezien wordt, omdat hier het aanduiden der
diepere motieven ontbreekt. Dat de jonge man in kwestie veel te vroeg het wilde
liefde-
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leven zoekt, is, gegeven de ontbering van alle liefde in zijn jeugd, begrijpelijk. Maar
dat alles wat hier op volgt uitsluitend het gevolg moet zijn van de voorgeschiedenis
(en het geldt hier bovendien een man!) is eenvoudig onwaar en daarom is het verhaal
van Maurits de Vries, dat stellig kwaliteiten heeft, onzuiver. Het verhaal is als een
schilderij zonder achtergrond - het is een koude, tamelijk knappe teekening, maar
de schrijver zal nog moeten zoeken naar de diepere levensgronden en niet alleen de
verschijnselen blijven bestudeeren.
JO DE WIT.

Martien Beversluis, Mariken van Nimwegen. Amsterdam, N.V. Uitgevers
Mij. ‘Kosmos’, geen jaartal.
Een welverzorgd, degelijk stuk werk van deze jonge uitgevers-maatschappij: band,
druk en illustraties mogen er wezen. Trouwens reeds met andere uitgaven heeft zij
getoond smaak en kennis van zaken te bezitten.
De lyrische bewerking naar het bekende middeleeuwsche mirakelspel door den
dichter Beversluis mag er evenzeer zijn. ‘Nagedicht’, gelijk dat heet, is het geenszins
en dit ontslaat ons van de plicht vergelijkingen te trekken met het origineel.
Bovendien: wat voor nut zouden zij hebben: men kan Beversluis niet van gemis aan
piëteit beschuldigen tegenover den maker van het oorspronkelijke werk. Dat is
voldoende te weten in dit verband. Andere overwegingen moeten uitteraard
vruchteloos zijn: de middeleeuwen en de twintigste eeuw bieden voorloopig niet de
minste kans voor eenigszins redelijke paralellen!
Het is verheugend te zien, hoe Beversluis' talent zich met de jaren blijft
ontwikkelen. Zoo vaak hebben wij gemeend, in voorbarigen angst, het te zien
doodloopen, telkens weer verrast het ons (ik herinner bijv. aan zijn bijdrage in de
Erts-almanak van dit jaar) met een nieuwen, schoonen bloei. En toch telkens houden
wij weer het hart vast, als wij zien over welke enorme virtuositeit - hij is hierin
volstrekt eenig onder de jongeren - deze dichter beschikt. Toen wij zijn
‘natuur-gedichten’ te gezetter tijd, als eens die van Jan J. Zeldenthuis, in onze
weekbladen zagen verschijnen, wanhoopten wij. Dan verscheen zijn magistrale
bundel ‘Canzonen’.... Nu schrijft hij ‘gelegenheids-gedichten’ in De Stroom en zij
behooren tot het beste van zijn oeuvre! Gelukkig een dichter, die zóó onberekenbaar
is!
ROEL HOUWINK.

J.J. van Geuns, Het Uur der Sterren. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1928.
Van Geuns overtreft alle jongere dichters in productiviteit. Jaren reeds vindt men
zijn verzen in allerhande maand- en week-periodieken verspreid. Naar ik meen, is
dit boek van nauwelijks vijftig pagina's zijn eerste bundeling. Een verschijnsel, dat,
in zijn zeldzaamheid, zeker de aandacht

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

72
verdient. De vraag is slechts, op welk beginsel berust deze selectiviteit? Het is mij
niet mogelijk geweest dit te ontdekken. Het spreekt wel vanzelf, dat Van Geuns
slechtere gedichten schreef dan in dezen bundel voorkomen, doch hij publiceerde er
ongetwijfeld ook betere. Uit een respectabel aantal manuscriptboeken zijn ze te samen
gegaard. Naar welk systeem? Wij weten het niet. Laten wij hopen, dat Van Geuns
een volgend maal zich de gelegenheid weet te geven tot een omvangrijker publicatie.
Duidelijker dan thans zal er de waarde van zijn dichterschap uit naar voren treden.
‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’ heeft Goethe zeer terecht opgemerkt,
doch dit geldt allereerst voor den kunstenaar in statu creandi en slechts betrekkelijk
voor den bundelende. Wie staat vreemder tegenover een voltooid werk dan hij die
het voltooide; wiens kritiek is blinder in positief zoowel als in negatief opzicht dan
die van den maker-bundelaar?! En hoeveel te sterker geldt dit alles, waar het hier
zoo'n hachelijk kleine keuze uit een zoo geweldig omvangrijk materiaal gold!
ROEL HOUWINK.

Dirk Verèl, Maskers (Eikeldruk), Assen, van Gorkum & Co., 1928.
C.L. van Till-den Beer Portugael, Momenten, Den Haag, L.J.C. Boucher,
1928.
Jenny Mollinger, Bloei, Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1928.
Heeft de auteur dezer ‘maskers,’ Dirk Verèl, zijn bijschriften als poëzie bedoeld?
Heeft werkelijk ‘de filosoof’ een zoo van rimpels doorgroefd gelaat en is ‘de dichter’
zoo blank en maanziek? Sinds Theunisz' Cyclus (hier besproken) schijnt twijfel aan
het gelukkig gesternte der Eikeldrukkers gerechtvaardigd. Daarenboven: wij lijden
gedecideerd reeds aan een te veel aan bibliophilie!
Geen belofteloos debuut (Mijn paarden naar de slachtbank, Angst, Ommegang,
Als ik mijn gebed wil doen) lijkt mij dit bundeltje verzen van mevrouw van Till,
doch zekerheden op meer verschaft het voorshands niet. Is het - als eersteling - niet
wat al te pretentieus uitgegeven? Uit het werk van deze dichteres spreekt een groote
ernst, die m.i. in strijd is met de royalitiet, waarmede zij het deed verzorgen, en die
herinnert aan een al te manifeste zelf-ingenomenheid, welke niet in overeenstemming
is met den eenvoudigen, donkeren grondtoon van haar gedichten.
Het beste vers uit het bundeltje ‘Bloei’ van Jenny Mollinger (De Wachtende)
typeert haar talent. Het is niet diep, niet groot, maar zuiver. Misschien zou iedere
vrouw deze verzen kunnen schrijven.... In elk geval: zij moéten geschreven worden.
En zij zullen geschreven worden tot er weer een volkslied mogelijk is, dat
‘onwillekeurig’ bij den dagelijkschen arbeid ontstaat en dat al deze verstrooide
poëtische krachten samenvat en kristalliseert.
ROEL HOUWINK.
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THOMAS GAINSBOROUGH.
ROBERT ANDREWS EX ZIJN VROUW.
(ENGELSCHE SCHILDERKUNST TE BRUSSEL).

JOHN CONSTABLE.
‘DE SLUIS VAN DEDHAM’ (HET VOLTOOIDE SCHILDERIJ).
(ENGELSCHE SCHILDERKUNST TE BRUSSEL).
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RADDA.
‘BOUQUET DE PRINTEMPS.’
(TENTOONSTELLING ‘VOOR DE KUNST,’ UTRECHT).
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De retrospectieve tentoonstelling van Engelsche schilderkunst der xviiide
en xixde eeuw te Brussel.
Deze tentoonstelling, bedoeld als tegenprestatie voor de twee jaar eerder gehouden
expositie van Vlaamsche kunst te Londen, is vooral daarom van belang, omdat veel
eigenaars van particuliere collecties hier werken hebben afgestaan, welke men anders
wellicht nimmer zou hebben kunnen zien, Met dat al mag de vraag worden gesteld,
of op zulke wijze den meesters der Engelsche schilderkunst in alle gevallen recht is
gedaan. Dit meen ik ontkennend te moeten beantwoorden juist wat betreft enkele
der allergrootsten: Hogarth - misschien Gainsborough, - zeker Blake, zeker Rossetti.
En waar de Engelsche schilderkunst rijk is aan talenten die, bij alle distinctie en
technisch meesterschap, toch aan de hoogste maatstaven niet voldoen, mag dit wel
eenigermate betreurd worden. Noode missen wij hier in de allereerste plaats een van
H o g a r t h 's vinnige satires (1697-1764), ook al is de aan Goya herinnerende schets
van een gemaskerd bal te dien opzichte een compensatie, en ook al achten wij Hogarth
belangwekkender nog als portret- dan als genreschilder. Hoe graag hadden wij dan
echter onder die portretten ook het superbe, spontane schilderij van de ‘Shrimpgirl’
uit de National Gallery gezien - weliswaar een bekend, maar toch steeds opnieuw
v e r r a s s e n d werk, en één dier werken, waarin Hogarth zich ten duidelijkste een
voorlooper toont van het realisme en het impressionisme. Hier zien wij hem op zijn
best in het sterk gestijlde, tevens bloeiend zinnelijke portret van Mrs. Deering..
wezenlijker en inniger dan R e y n o l d s , vitaler dan G a i n s b o r o u g h !
In dezen laatste (1727-1788) ziet men, ondanks invloeden van Van Dijck, de
Engelsche geestesgesteldheid der 18de eeuw tot haar meest karakteristiek-nationale
uitdrukking komen. ‘Engelscher’ dan Gainsborough het was in de hier aanwezige
grootsche en dichterlijke beeltenissen zijner dochters tegen achtergrond van
schaduwrijk geboomte, kán het moeilijk! Prachtig is op dit beheerscht en rijk
geïnstrumenteerd werk de plaatsing in de ruimte dezer beide, psychologisch zuiver
doorvoelde figuren. In het meer geestig opgevatte portretstuk van Robert Andrews
en zijn vrouw toont Gainsborough zich als landschapschilder van een aanmerkelijk
zwakkeren kant. - Bij Sir Joshua Reynolds (1723-1792) moge het modelé der figuren
in den regel van een skulpturaler kracht zijn, wij missen bij dezen gemakkelijk zich
realiseerenden kunstenaar het innige, indringend lyrische en nationale accent, dat
juist bij Gainsborough zoozeer kan treffen.
Over de latere, meer mondaine portrettisten (waarvan de weliswaar hoogst ongelijke
L a w r e n c e de meest virtuoos-begaafde, de ergerlijk
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overschatte R o m n e y de meest vlak-decoratieve lijkt) behoeft niet te worden
uitgeweid - er is beters te zien op de wereld, ook op deze tentoonstelling. Interessanter
zijn alvast de gemoedelijke, door Hogarth beïnvloede figuurstukken van den
Duitsch-Engelschen Z o f f a n y (1733-1810), ondanks zijn tekort aan compositioneel
vermogen.
Alhoewel de Engelsche schilderkunst dezer eeuwen aan haar portretschilders
allereerst haar reputatie dankt, werd ik hier veel sterker getroffen door het werk dier
drie voortreffelijke verbeelders van het landschap: C o n s t a b l e , T u r n e r en
B o n i n g t o n . (Naast dit trio doet de oude C r o m e - 1768-1821 - meer aan als een
fijnzinnige, anecdotische uit-beelder van landschap met figurale stoffeering). Vooral
Constable (1776-1837) en Turner (1775-1851) zijn zéér goed vertegenwoordigd, en
voor Constable's zgn. ‘schets’: de Sluis van Dedham of ‘het steigerende paard’ heb
ik eenige oogenblikken in sprakelooze verwondering gestaan. Ik heb mij bij dit
meesterwerk afgevraagd, of wij van Constable's beteekenis wel voldoende
doordrongen waren - nu eens niet van zijn ‘historische’ maar onomwonden van zijn
s c h i l d e r l i j k e beteekenis! Dit werk is er een van een donkere, woeste grootheid,
van een emotioneele geladenheid, zooals men in de Engelsche schilderswereld geen
tweede vindt. Vooral de ontzaglijke bewogenheid der jagende, zich op elkaar
stapelende en weer uiteenrukkende wolkenmassa's is meesleepend, gedurfd, vol
natuurlijke ‘grandezza’. Brokstukken van dit werk zijn bovendien zoo modern van
penseelvoering, dat men zou kunnen denken aan bijv. een de Zwart of Dunoyer de
Segonzac.
Het merkwaardige is, dat Constable in zijn uitgewerkte schilderij naar hetzelfde
gegeven nagenoeg alles kwijt raakte wat ons heden ten dage in de ‘schets’ geboeid
houdt - terwijl niettemin ook dat tweede doek een belangrijke, kranige en mannelijke
prestatie mag heeten.
De vergelijking dezer beide doeken is leerzaam als bewijs, hoé ver Constable zijn
tijd vooruit was, en wij moeten glimlachen als we ons voor deze scheppingen de
toenmalige kritiek van Ruskin herinneren: Constable koos minderwaardige
onderwerpen ter uitbeelding....!!
Het lijkt mij onjuist te zeggen, dat Turner v e r b e e l d i n g s r i j k e r was dan
Constable. Zeggen wij liever, dat hij phantastischer was, in den zin van illusionistisch
- en dat zijn phantasie, ten goede en ten kwade, rijker was aan litteraire associaties.
Zeker was hij, benevens een kundig, ook een bezield en wagend schilder en behouden
zijn beste doeken - alle romantiek ten spijt - nog ten volle hun waarde.
Van den derden beteekenisvollen landschapschilder in dien tijd - den helaas op
26jarigen leeftijd gestorven Bonington - trof mij vooral een diep-ernstig, sensitief
zelfportret.
De intellectueele mysticus B l a k e (1757-1827) komt met enkele
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problematische aquarellen weinig overtuigend naar voren; beter kan men hier de
felle satires van R o w l a n d s o n (1756-1827) leeren waardeeren, dezen
18de-eeuwschen Grosz of Dix, alsook de kundige figuurstudies van den evenwichtig
en A l f r e d S t e v e n s (1818-1875).
Wat de Prae-Raphaëlieten betreft, slechts twee hunner behoeven wij geheel en al
‘au sérieux’ te nemen wat hun p i c t u r a l e kwaliteiten aangaat. Het zijn J o h n
E v e r e t t M i l l a i s (1829-1896) en D a n t e G a b r i e l R o s s e t t i (1828-1882).
Rossetti had (ook als schilder!) veel van een genie (al schilderde hij mogelijkerwijs
meer slechte dan goede werken), maar hier herkent men zijn volle kracht slechts in
het gloedvol doekje van een jonge vrouw aan een venster. De overige werken zijn
dichterlijke notities, avontuurlijke probeersels, vizionnaire marginaliën.... En Millais
was een van huis uit overdadig begaafd schilder, maar een zwak karakter, tegen den
roem niet bestand. Hij was het tegengestelde van F o r d M a d o x B r o w n : dezen
diepen mensch, maar machteloozen schilder. Want Madox Brown's doeken vallen
in duizend fragmenten uiteen en missen allen kleurzin. Deze pijnlijk nauwgezette
arbeid, dit moeizaam vruchteloos gezwoeg, is een aangrijpend en tragisch voorbeeld
van verkeerd-gerichte kracht. Millais' noodlot was hieraan tegengesteld: het ging
hem al te makkelijk af en hoe verleidelijk was het, juist dát te schilderen waar men
om vroeg, om smeekte,.... ‘Sir’ te worden en president der Academy!....
Loflijk is het, dat men van Millais slechts de jeugdige prestaties heeft getoond:
knappe, beloftevolle, brillant-kleurige doeken uit 1850, '51, '52. En terloops
opgemerkt, de invloed van deze (alsook andere Prae-Raphaëlietische) schilderijen
op Jan Toorop uitgegaan, grenst aan het ongeloofwaardige - maar misschien begreep
Toorop deze Prae-Raphaëlieten beter dan zij zichzelf begrepen?
W. JOS. DE GR.

De schilderes Radda in ‘Voor de kunst’ te Utrecht.
Een half jaar geleden verraste Radda ons in één der vertrekken van den heer Huinck
tusschen andere Fransche schilders als een afzonderlijke, een nieuwe, bekorende
verschijning. Nu gaf ‘Voor de Kunst’ een expositie van een grooter aantal van haar
Bloemen- en Vruchtenstillevens, Aquaria en Naaktfiguren te zamen met werken van
den aan haar volkomen tegenovergestelden M a r t i n e z *). Zij - Radda - de uit het
Oosten stammende, nu levend en werkend te Parijs, tegenover den schilder, die uit
Cuba naar Europa kwam en Nederlander werd. Beiden uit vreemden bodem verplant
en beiden in dat land, hetwelk het best der eigenaard

*) Over M a r t i n e z : zie Slagter, Elscvier's Maandschrift, Nov. 1929.
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van hun wezen tot ontwikkeling bracht: de realiteitszin van den Portugeeschen
Amerikaan in Nederland; de in de intuïtieve gevoelssfeer verheerende, voor wie
bloemen en kleuren den droom vertolken, in het licht-doorvloeide Parijs, waar de
kunstenaar naar harmonie en licht- en kleur-expressie zijn kunst sedert eeuwen richt.
Beschouwt men Radda's kunst in het algemeen, voelt men haar geboren uit die
intuïtieve sfeer, welke in onze Westersche landen in dezen tijd door enkelen weer
verheerlijkt en gezocht en aangekweekt wordt, maar die bij deze schilderes natuurlijk
is, ongestoord zich uit. Zij schildert, zooals zij zingen en dansen zou. De kleurenkeus,
de toets van haar penseel, de rhytmische ordening van het geheel wordt niet alleen
bepaald door, maar is als het ware de directe fixatie van haar innerlijke bewogenheid,
wanneer de droom der schoonheid door bloemen, door het wondere leven van
zee-dieren en -gewassen of door het vrouwelijk lichaam en vrouwelijke gevoelens
haar doorhuivert.
Hoe weinigen, o aesthetisch redeneerenden van heden, droomen waarlijk dien
schoonheidsdroom? En de enkelen die haar droomen verliezen het contact met het
leven. Dat bij deze schilderes het één en ander plaats heeft, en dat zij, in den spiegel
van haar droomenleven de toch volgens hun natuurlijken aard geziene levensvormen
met de haar bizonder eigen schildertoets expressief te beelden verstaat, maakt dat
haar werken tegelijk zinnelijk en psychisch ontroeren. Door dien eigen toets, waardoor
deze met kleurenzin begenadigde de kleur ent eerheid en -kracht en -rijkdom en
-harmonie met nimmer falende zuiverheid uit te drukken weet, bezit zij ook het
vermogen het bewegende leven in zijn veelvuldigheid en samenhang tevens weer te
geven en een vorm, nu verbluffend juist door een enkele aanduiding, dan uitvoeriger
te bepalen. Zij bezit de genialiteit van den kunstenaar, maar met een sterk vrouwelijke
zijde. Daarmee bedoel ik niet dat haar kunst week of zoetelijk zou wezen; dat is zij
allerminst. Maar, zij waagt soms het, wat haar kunde betreft, schijnbaar onmogelijke
en volbrengt het toch als door een wonder, doch alleen dàn en zoolang als zij,
verkeerend in de intuïtieve sfeer, gedreven wordt door de inspanning verkeerende
zielskrachten, welke haar heenvoeren over alle onzekerheden en haar leiden tot de
schepping van het schoone kunstwerk. Zoo alleen is de sublieme schoonheid van het
‘Vrouwelijk Naakt’ met den achtergrond door bloemguirlandes begrensd, te verklaren
tegenover het - wat den lichaamsvorm betreft - hinderlijk zwakke der beide andere
Naaktfiguren. Want waar de innerlijke bewogenheid ophoudt (en - is het slechts
kortstondig verdragen der sterkste spanning niet de voornaamste oorzaak, waardoor
de vrouw geen hoogste kunst voortbrengt?) wordt zij de dilettante. Meesterlijk
geschilderde Bloemenstillevens worden dan oppervlakkig afgewerkt, de achtergrond
steeds op dezelfde manier met
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schaduwen in de hoeken voltooid, en aan een ‘Vruchtenstilleven’ rijk van kleur en
vast van bouw, een vaas zwak en onzeker, zooals een kind den vorm zou teekenen,
toegevoegd. Maar overal waar de bewogen aandacht werkzaam was, blijkt haar
waarnemingsvermogen van de natuurlijke werkelijkheid buitengewoon. Het is een
aanvoelen niet alleen der vormen, maar van het karakter, het wezen, of het leven,
waarmee het contact aan haar zeldzame kunstvaardigheid voedsel geeft. Het meest
verbluffend wat waarneming en weergave betreft is wel: ‘De Oesters’. Bij geen
oesterstilleven van eenig stillevenschilder is dit te vergelijken. Daar worden ze
gewoonlijk als eetwaar in hun stilleven-schoonheid gezien, hier zijn ze in hun karakter
van schelpdieren begrepen en geschilderd, elk naar eigen aard in subtiel
dooreengepenseelde kleurenlijntjes, die willekeurig schijnen, maar vastheid geven.
En de A q u a r i a - ook hier zijn de visschen en verdere zeedieren en gewassen
waargenomen met meer dan de oogen alleen, het karakter van elk, het onderzeesche
leven is er doorvoeld. Geheel verschillend zijn deze Aquaria, zoowel van die van
Dysselhof en volgers, als van de Aquaria van Van Rijsselberghe en die van Van 't
Hoff. Dysselhof werd getroffen door kleur, vorm en beweging der visschen en Van
Rijsselberghe door kleur en licht bovenal, terwijl van 't Hoff enkele visschen
observeerend, hun leven dramatisch aanvoelde, of wel ze schilderde in kleur en
vormverhoudingen, meer naar het decoratieve neigend.
Maar allen stelt men zich voor, schilderend gezeten achter het aquarium-glas. Hun
schilderijen geven de zeedieren in een aquarium-bassin. Radda echter roept voor ons
op de onderzeesche mysterieuze wereld, waar de velerlei vreemdsoortige zeewezens
leven en bewegen door elkaar, elk met eigen karakter, eigen leef- en bewegingswijzen.
In het water met zijn verschillende stroomingen, dat de wieren, welke er als boomen,
als varens groeien, bewegen doet, zwemmen de visschen met de karakteristiek
gebeeide koppen, de fijne vinnen, de bewegende staart voorbij, een kwal met zijn
sluiergewaad daalt er van de oppervlakte neer, een zeester verschijnt er als plotseling,
tusschen het wier duikt een onbepaalbare verschijning op in saffierblauw, mysterieuze
zeepaardjes zijn als schaduwen door het water in de verte zichtbaar, en op den bodem
rusten de schelpen. Al worden we meegevoerd naar de onderzeewereld, niet zóózeer,
dat wij niet de schilderwijze kunnen bewonderen, hier het uitvoerig beeld van een
visschenkop, daar het aangeven van enkele schubben om het geheel te markeeren,
elders, hoe met één geniale verfsliert het wier geschilderd werd, en vooral het
bewegelijke van het watervlak. Er zijn ook aquaria met enkele visschen, en daaronder
het mooist, dat waar drie blauwe vischjes spelen om de door het water bewogen
wieren. Kleur en harmonie en levensrhytme. Hier nu is werkelijk het rhytme aanwezig,
dat velen in
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onzen tijd zoeken, zoeken met hun verstand, maar dat alleen uit het onderbewust
contact met het leven geboren wordt, het levensrhytme, voortgezet in het kunstwerk.
Het contact met het leven van de natuur, ook dat voelen wij bij de Bloemen- en
Vruchtenstillevens aanwezig. De bloemen zijn elk afzonderlijk in hun aard en
schoonheid met liefde voor elke bloem gebeeld, evenals een 16e eeuwsch
bloemenschilder deed. Maar des schilders taal werd anders. De bloemen vangen het
licht, ze staan in den lichten dag. Niet alleen de bloemen, de kleuren spreken tot ons.
Plastisch in de verf ge-beeld, tegen lichten, soms te kleurigen grond. In de
Vruchtenstillevens vooral is soms fijnheid en harmonie, soms haast Oostersche
rijkdom van kleur. De allermooiste ‘Bloemen’ zijn wellicht die, welke de
‘Naaktfiguren’ in de hand houden, bloemen die bij de stille blanke kleur van het
naakt het helder klinkend slot-accoord vormen.
In deze N a a k t e n (over de zwakheid van bouw - van anatomische kennis is er
geen spoor - sprak ik reeds) werden niet bepaalde vrouwenfiguren, maar werd als
het ware de Eva in de vrouw gegeven, de Eva met de primitieve vrouwengevoelens,
gevoelens van den wellust-droom en de in zich verzonkene onbewustheid en
onnoozelheid. De gezwollen vormen roepen ons vrouwenfiguren aan Hindoetempels
in de gedachte, de keurbehandeling van het naakt eenigszins de naakten van Renoir,
maar in hoofdzaak is zij bijzonder eigen aan deze kunstenares.
C.A.B. V. HERWERDEN.

Bloemen-stillevens.
Nog niet lang geleden wist de kunstzaal d'A u d r e t s c h i n d e n Haag een collectie
appel-stillevens van verschillende Hollandsche en Fransche meesters bijeen te
brengen; zij toont ons nu een verzameling van bloemen-stillevens en ook nu weer
geven deze variaties op eenzelfde thema het genot, dat wij door de gelijkheid van
onderwerp in staat zijn tot scherpe vergelijking. Hoe hebben al deze kunstenaars
gereageerd op het gegeven: de bloem? Ieder uitte zijn eigen verrukking en liet heel
zijn eigen ziel en wezen uit de bloemen spreken; zoo kan men zeggen, dat deze
bloemstukken zoovele zelfportretten zijn. Het is bij G a b r i ë l een en al innigheid
en stille aandacht voor het wonder van leliën en plompen, die op het donker water
drijven. Ve r s t e r , in zijn prachtigen tijd van kleurenweelde, omstreeks 1897, jubelt
de levensvreugde in zijn zon-bevlamde bloemen uit. De bloemen zelf worden bijzaak,
de illusie van zon, licht en kleur de hoofdzaak. Daarentegen zoekt Verster's zwager
M . K a m e r l i n g h O n n e s het subtiele, teere van het bloemenlichaam weer te
geven in een aquarel (die niet tot zijn beste behoort). Z a n d l e v e n zocht, ook in de
bloemen,
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naar het bovenzinnelijke, het ‘wonder’, zooals hij het graag noemde. Zijn bloemen
hebben vaak iets van een droombeeld. Bij Verster's opvatting sluit zich T h e o v a n
R i j s s e l b e r g h e het meeste aan met een bloemstuk uit de laatste jaren, waarin hij
niet meer divisionist is, maar zuiver luminist. Gelijk al zijn werk is het groote
bloemstuk, dat hier hangt blij en ook zuiver van kleur en bijzonder knap, maar een
zekere leegheid valt niet te ontkennen. Denken wij een oogenblik aan de zoo uiterst
suggestieve en persoonlijke bloemen-stillevens van Sluyters (die helaas hier niet is
vertegenwoordigd) dan valt de vergelijking met het gladdere werk van den Belgischen
schilder niet in diens voordeel uit.
Van de jongere Franschen is V l a m i n c k hier met twee stillevens van zeer
eenvoudige compositie, een vaasje met bloemen vol en rijk van kleur. De bloem is
daarin niets anders dan een kleurvlek, die in den opbouw der wat onrustige
kleurmengeling een bepaalde functie heeft te vervullen. Sterker persoonlijkheid
spreekt uit een ongewoon brillant, fascineerend bloemstuk van een jonge schilderes
R a d d a , die in Parijs werkt doch geen Française is. Zij werd blijkbaar getroffen
door den zilverachtigen schijn, die de zon over bloemen wierp en die bloemen en
bladen deed glinsteren en er een wonderlijk leven aan gaf. Wenden wij ons na
Vlaminck, Verster en Radda naar Vo e r m a n , dan komen wij weer met beide voeten
op de aarde te staan. Hier geen bewogen verbeelding maar de nauwgezette poging
om zoo zuiver mogelijk de bloemen in hun bouw en met al hun teerheid weer te
geven. Dan zijn er nog F r a n s d e G e e t e r e , voor wie de bloem een kleur-wonder
is en L o d i j z e n , die - meer teekenend dan schilderend - het bekende thema van de
uitgebloeide zaaddragende zonnebloem aanvat en vooral geboeid is door de
architectuur, als ik het zoo noemen mag, van deze bloem.
Het is maar een greep, deze tentoonstelling; de keuze is echter met smaak gedaan.
J.S.

Kalenders 1930.
Ondanks het streven onzer modernste architecten en kunstnijveraars - de voorstanders
van het zuiverende functionalisme - is het een onweerlegbaar feit, dat de wereld
onzer hedendaagsche gebruikskunst nog steeds lijdt aan een teveel van het
‘aesthetisme’. Hoeveel voorwerpen zien we niet uitgestald in de meeste toonkamers
voor kunstnijverheid, die ons tegenglimlachen met een: ‘zie toch naar ons, hoe fraai
zijn wij, hoe uitermate kunstzinnig!’ Het is de noodelooze glimlach van al deze
Kunstproducten (met hun sierlijk krullende, voorbarige en zelfingenomen K's), die
eerst gaat vervelen en tenslotte irriteeren. Deze artistieke-al-te-artis-
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glimlach houdt een zeer werkelijk gevaar in: ten allen tijde dreigde hij de ‘echte’
lach, die gul en warm is en die de ontspanning na diepen ernst beteekent, te doen
versterven....
Het is dit te opzettelijke en te nadrukkelijke aesthetisme, dat ons hindert in den
door W. A r o n d e u s ontworpen maandkalender van het N e d e r l a n d s c h
K u n s t v e r b o n d . Graag nemen wij aan dat deze kunstenaar door de beste aller
bedoelingen bezield was, maar gezegd moet worden, dat hier alle eenvoud en
duidelijkheid bedolven raakten onder zwaarwichtige allegorie en ietwat weeke
ornamentatie. Het is toch niet noodig, dat een kalender aan een stichtelijke (en
bovendien: R. Holstiaansche) wandschildering herinnert? Ook de plaatsing van 't
geheel op het crêmewitte schild kunnen wij niet bewonderen.
Heel wat aardiger is G e o r g R u e t e r ' s zachtkleurige kalender, met veel goud,
dofblauw en licht rose, door Querido te Amsterdam uitgegeven. Het ademt een
kinderlijke en argeloozer sfeer, terwijl op de maandbladen de witte letters althans
duidelijk leesbaar zijn. Ook het motto: ‘de hemel geeft, wie vangt die heeft’, is een
gelukkige vondst.
De technisch ongemeen-knappe en ook gevoelige steen-teekenaar Vo e r m a n
J r . lithografeerde als voorheen zijn zesbladigen kalender, waarvan de bladen ditmaal
voorstellen: zilverdistels, magnolia stellata, blauwe regen, witte roos, inktzwammen
en gloxinia. Alhoewel we dus hier met naturalistische prenten van een ‘vrijen’
graphicus te doen hebben - voor een kalender uit principiëel oogpunt een wel
aanvechtbaar uitgangspunt! - werd door de gaafheid der teekening en de duidelijke,
pretentielooze strakheid der geheele uitvoering een zuiver en sober totaaleffect
verkregen, waarvan stellig een voorname zwart-wit werking uitgaat.
Tenslotte een linoleumsnede kalender van den G r o n i n g e r J o n g e r e n
K u n s t k r i n g ‘Zig-zag’. Hier is gestreefd naar organischer éénheid van letter (cijfer)
en prent, in tegenstelling tot Voerman's kalender, waar prent en eigenlijke kalender
streng gescheiden bleven. Alhoewel ons van 't hart moet, dat wij de ‘lino’ als zoodanig
niet beminnen, zijn meerdere sneden verdienstelijk, ja geslaagd te noemen (Mei,
Juni!); enkele andere daarentegen wel wat verward of faciel. Een neiging naar het
expressionisme en een fiksche manier-van-doen stempelen deze jongeren tot een
groep. Drost verzorgde typographie en schutblad, terwijl medewerking verleenden:
Brouwer, Compaan, Dijkstra, Siet van der Hoek, Netty Klingen, Van Marie, Meesters,
Scherpbier, Schuurmans, Jeanne Tilbusscher, Ali van Wering.
W.J. D. G.
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JACQUES LOUIS DAVID.
ZELFPORTRET, 1794.
(LOUVRE, PARIJS).
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David
Door J.F. van Deene.
DE 18e eeuw in de Fransche schilderkunst wordt besloten, de 19e opent met de
indrukwekkende figuur van Louis David. Geen meester, zelfs Michel Angelo, zelfs
Rubens niet, oefende over de kunst van zijn tijd zoo algemeen en volstrekt de
opperheerschappij uit. Alleen Engeland, evenals het Napoleon's continentaalstelsel
weerstond, ontkwam ook in artistiek opzicht aan de Fransche overheersching. David's
invloed beperkte zich niet tot de schilderkunst, maar strekte zich tot den stijl van
meubelen en andere gebruiksvoorwerpen uit. Zijn officiëele positie in Frankrijk was
in overeenstemming met zijn beteekenis als kunstenaar, en dit verhoogde natuurlijk
nog zijn gezag. Op jeugdigen leeftijd reeds werd hij door de Academie in haar midden
opgenomen. Gedurende de Revolutie vervulde hij een niet onbelangrijke politieke
rol. Belast met de leiding van de kunstaangelegenheden des Rijks beschikte hij over
de macht van een dictator. Later benoemde Napoleon hem tot Eersten schilder van
den Keizer. Maar zelfs toen hij, na den slag van Waterloo, genoodzaakt was het land
te verlaten, ondervond zijn autoriteit geen schade daarvan. Al de tien jaren lang tot
aan zijn dood te Brussel, waar hij zich na zijn verbanning gevestigd had, behield hij
zijn weergaloos prestige. Slechts één kunstenaar had zich in Frankrijk artistiek
onafhankelijk van hem kunnen handhaven, doch deze, Prud'hon, oefende in zijn tijd
weinig invloed uit.
David had een misvormde kaak, en dit, althans te oordeelen naar zijn zelfportret
van 1794, dat zich in het Louvre-museum bevindt, verleende aan een door innerlijke
onrust verteerd gelaat met oogen die een somberen gloed uitstraalden, de uitdrukking
van iemand die fluit of blaast. Nu is merkwaardig, dat David het geheele kunstleven,
zooals dat in zijn jeugd bestond, om zoo te zeggen heeft omver geblazen. Een
stormwind gelijk heeft hij vernield, opgeruimd, bevrijd. Evenals een Danton, een
Robespierre, evenals Napoleon was hij als door een furie bezeten. Wat genen in het
maatschappelijke en de politiek uitrichtten, een zelfde groot werk van vernieuwing
deed David in de kunst. Met hem breekt een nieuw tijdperk, het burgerlijke, in haar
geschiedenis aan.
David heeft zijn leven lang de Fransche 18e eeuwsche kunst beschimpt, en nochtans
is zij voor hem een prachtige leerschool geweest. Die dix-huitième, zoo ongemeen
rijk aan voortreffelijke kunstenaars, van wie wij als de voornaamste slechts Watteau,
Boucher, Fragonard, Greuze, Chardin in de herinnering roepen, wordt thans nog door
velen als de
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bloeitijd, der Fransche kunst beschouwd. De bekoorlijkheid, de gratie, de delicatesse
van hare voortbrengselen zullen wel nimmer worden geëvenaard. In technisch opzicht
zijn zij onovertroffen. De Fransche 18e eeuwers zetten de tradities der Venetianen
voort, tradities die het resultaat waren van een eeuwenlange picturale ondervinding.
Met een volmaakte kennis van alle hulpmiddelen werd een schilderij naar bepaalde
regelen ontwikkeld, De zeer methodische, haast receptmatige werkwijze moest echter
op den duur tot manierisme leiden, de verbijsterende technische vaardigheid verlokken
tot ijdel virtuoos vertoon. De kunst dreigde in een handwerk te ontaarden, onder te
gaan in een zinledigen vormendienst. Dit gevaar nu ontdekte David aan zichzelven.
Zijn artistiek geweten, eenmaal ontwaakt, verbood hem zich met routine-werk
tevreden te stellen. Hij ging bij de kunstwerken der groote periodes, in het bijzonder
de Romeinsche Oudheid, te rade, en wist zich door een nauwgezette vergelijkende
studie van die werken met de werkelijkheid te bevrijden van de zijn kijk vervalschende
herinneringen aan zijn onmiddellijke voorgangers. De door dezen bij het maken van
een schilderij gevolgde methodes, die hij van hen had overgenomen, waren hem nu
ook weldra te ingewikkeld. Hij besefte, dat de techniek alleen middel, nooit doel
moest zijn, en verwierp alle voorschriften. Voortaan legde hij er zich nog slechts op
toe simpelweg te zeggen datgene waaraan hij uitdrukking had te geven.
Dientengevolge hebben zijn schilderijen in het algemeen weliswaar niet dat kostbaar
karakter, dat de werken uit het voorafgaande tijdperk eigen is. Gelijk de Revolutie
voor het maatschappelijk leven, beteekende David voor de kunst in zekeren zin
verarming. Maar al is zijn techniek dan schraler, daar staat tegenover, dat zijn
persoonlijkheid het van die van zijn i8-eeuwsche voorgangers aan belangwekkendheid
wint. David was gecompliceerder, grooter. Zijn werk had ook aan een andere
bestemming te voldoen. De positie van den kunstenaar der dix-huitième was
betrekkelijk nederig en zijn naam bij de massa weinig bekend, daar hij voornamelijk
voor, zij het ook hooggeplaatste, enkelingen arbeidde. David echter richtte zich in
zijn schilderijen gaarne tot de menigte, en genoot in een vernieuwde maatschappij
bij hoog en laag eenzelfden roem. Hij bezat de macht en den moed invloed op de
openbare meening uit te oefenen. Zulk een man was den leiders der Revolutie, was
Napoleon welkom. Zij droegen hem ter verheerlijking van het heerschende regiem
de vervaardiging van schilderijen met actueele onderwerpen op. Zoo had David's
kunst vaak een propagandistische bedoeling, en vervulde zij dan dus een taak, die
tegenwoordig in hoofdzaak aan de Pers is toebedeeld. De leuze ‘Part pour l'art’ zou
David niet tot de zijne gemaakt hebben, doch ook zou het verkeerd zijn in hem niet
meer dan een betaald propagandist te zien, die toevallig bovendien een uitstekend
schilder was.
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De beteekenis van zijn schilderijen gaat steeds ver boven die van een politiek ideaal
te verkondigen uit. Merkwaardig, dat opeens, terzelfder tijd in drie naturen, David
(1748-1825). Goya (1746-1828) en Goethe (1749-1832), de kunstenaar zich tot leider
der geesten, tot gids van de menschheid verhief. De overeenkomst in meer dan een
opzicht tusschen deze groote figuren is overigens opvallend. Aan Goethe's eisch:
‘Men moet van zijn tijd zijn,’ voldeden zeker, evenals de Duitsche dichter zelve,
David en Goya bij uitstek. Alle drie legden zulk een gretige en bedrijvige
belangstelling in menschen en gebeurtenissen aan den dag, dat men zich afvraagt
wàt hun nader aan het hart lag: het Leven, of de schoone verbeelding er van: de
Kunst. Hetgeen zich om hen heen afspeelde nam hun aandacht blijkbaar zoozeer in
beslag, dat deze weinig gelegenheid had zich naar binnen te keeren, en zonder het
gevoel voor wat een fraai werkstuk beteekent en de kennis van een weelderige
techniek, die zij van de kunstzinnige 18e eeuw, tegen welker midden zij geboren
waren, hadden meegekregen, zouden zij naar alle waarschijnlijkheid slechts werken
gemaakt hebben van geen waarde dan als ‘documents humains.’ Daar is verder, dat
alle drie kunstenaars krachtige, flinke, doortastende mannen waren, met een soliden
zin voor de werkelijkheid, maar vooral, dat bij hen, voor het eerst, die geestelijke
onrust zich openbaart, die kenmerkend is voor den modernen tijd. Zij waren
uitnemende menschenkenners, verkeerden aan een hof of in een omgeving van
machthebbers, en bereikten een hoogen leeftijd. In tegenstelling echter met Goya en
Goethe bezat David ternauwernood eenige verbeeldingskracht. Hij was vóór alles
een feilloos, koelbloedig waarnemer, wiens oordeel niet door hartstochten of
meeningen vertroebeld werd. Het beste is hij dan ook in zijn portretten en in die
groote stukken, als ‘le Sacre’, waarin de figuren portretmatig behandeld werden, hij zelf noemde ze karakteristiek ‘tableaux-portraits’ - en voor de samenstelling
waarvan meer opmerkingsgave dan fantasie noodig was.
David's kunst is wel zeer een ‘spiegel’ van zijn tijd. Men zou haar hardhandig en
voortvarend kunnen noemen. Soms oreert, declameert zij, doet zij aan de holle
phrases, de groote, leege gebaren denken van den volkstribuun, een ander maal is
zij zoo sober welsprekend, snijdend en onverbiddelijk als een valbijl. Nu eens wreed,
dan weer genereus of onverstoorbaar goedmoedig, geeft zij een beeld van het humeur
van het pas de ‘rechten van den mensch’ deelachtig geworden Fransche volk. Altijd
vertoont zij élan.
David vereenigde in zijn kunst epische grootheid, die men in de 18e eeuw niet
kende, met stijl als nadien niet is geëvenaard. Oud en nieuw werkten bij hem op
gelukkige en waarlijk unieke wijze samen. Het feit dat alle slechte, zoogezegd
‘academische’ schilders der 19e eeuw zich ten
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onrechte op hem en zijn leerlingen hebben beroepen, is oorzaak geweest dat zijn
kunst in discrediet raakte en dit een reeks generaties lang is gebleven. Eerst de laatste
tientallen van jaren is men hem opnieuw gaan schatten als een der machtigste figuren
uit de geschiedenis der Fransche schilderkunst en als een man die als levenwekkende
persoonlijkheid in die geschiedenis zijns gelijke niet heeft.
Jacques Louis David kwam 30 Augustus 1748 te Parijs ter wereld. Zijn vader was
handelaar in garen en band. Hij schijnt een heethoofd geweest te zijn, en werd, toen
zijn zoon, de toekomstige schilder, nog pas negen jaar oud was, eenigen tijd nadat
hij zich een praktijk van belastinggaarder te Beaumont-sur-Orge gekocht had, in een
duel gedood. Op de verschillende scholen, die de jonge David bezocht - hij kreeg
een gymnasiale opleiding - waren zijn vorderingen gering. Hij kladde zijn schriften
met teekeningen vol, en wist zich niet naar den regel te voegen. Van het oogenblik
af, dat zijn familie er in had toegestemd hem schilder te laten worden, spande hij
echter al zijn krachten in om te slagen. Het is waarschijnlijk niet meer dan een legende,
dat François Boucher een bloedverwant van hem zou zijn geweest. Vast staat dat
deze kunstenaar over de keuze van een leermeester werd geraadpleegd. Zelf wenschte
hij zich met David's vorming niet te belasten, doch hij verwees hem naar zijn vriend
Joseph Marie Vien (1716-1809). David kwam in 1766 bij den in zijn tijd vermaarden
schilder in de leer, en nog hetzelfde jaar werd hij tot de Ecole académique, nadien
herdoopt in Ecole des Beaux-Arts, toegelaten. Op tweeëntwintigjarigen leeftijd dong
hij voor het eerst mee in den wedkamp om den prix de Rome. Zijn schilderij ‘Combat
de Minerve et Mars’ (thans in het Louvre-museum), nog geheel in 18e-eeuwschen
trant, werd door de Academie den ren prijs waardig gekeurd, maar Vien, die vond
dat zijn leerling hem in de schaduw stelde, wist te bewerken, dat hem slechts de 2e
prijs werd toegekend. Toen David daarop een jaar later zijn poging den prix de Rome
te bemachtigen herhaalde, kreeg hij zelfs niet eens een eervolle vermelding. De jonge
kunstenaar had het gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn, en probeerde zelfmoord
te plegen. Zijn oudere vrienden, Sédaine, secretaris voor het leven van de Académie
d'architecture en bekend letterkundige, en de schilder Doyen troffen hem in zijn
kamer, waarvan de deur gegrendeld was, aan, nadat hij, vastbesloten te sterven, sinds
vier en twintig uur niets genuttigd had. Het zou intusschen nog tot 1774 duren, - ook
in 1773 nam David aan den strijd om den prix de Rome deel, - eer hij den vurig
begeerden prijs verwierf. Zijn schilderij, dat het oogenblik weergeeft, waarop de
Arts Erasistratos ontdekt, dat de oorzaak van Antiochus' ziekte in zijn liefde voor de
schoone Stratonice, zijn stief-
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DAVID.
PORTRET VAN MONSIEUR PÉCOUL, SCHOONVADER VAN DEN SCHILDER,
(LOUVRE, PARIJS).

1783.
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DAVID.
‘DE EED IN DE KAATSBAAN,’ HET ONVOLTOOIDE DOEK,
(MUSÉE DES DESSINS, LOUVRE, PARIJS).

1791.

DAVID.
‘DE EED IN DE KAATSBAAN,’ VOORSTUDIE.
(MUSEUM TE VERSAILLES).
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moeder, bestaat, wordt in de Ecole des Beaux-Arts te Parijs bewaard.
Het verdient de opmerkzaamheid, dat David zich van den aanvang af van aan de
Grieksche en vooral de Romeinsche geschiedenis ontleende onderwerpen bediend
heeft, zoodat de schilderijen uit zijn leerjaren reeds in zekeren zin een reactie tegen
de kunst van Boucher, Van Loo, Fragonard beteekenen. Wat dit betreft deed hij
nochtans niets anders dan Vien navolgen, die op zijn wijze een hervormer was. De
18e-eeuwsche schrijvers, Montesquieu in het bijzonder, hadden de Oudheid in de
mode gebracht. Titus Livius en Plutarchus zijn nooit zooveel gelezen als toen. Men
bedwelmde zich aan heldenmoed en burgerdeugd. Weldra zou het onder de schilders
een ware rage worden door genoemde auteurs beschreven gebeurtenissen op het doek
te brengen.
De wijze waarop David de in zijn jeugd betrekkelijk nieuwe onderwerpen
behandelde, was intusschen nog volkomen traditioneel. De hardnekkigheid waarmede
hij naar den prix de Rome gedongen had, en ook zijn poging tot zelfmoord, hadden
de aandacht getrokken, en zoo werd hem door de beroemde danseres Mlle. Guimard,
van wie hij ook een portret, geheel in den trant van Boucher heeft vervaardigd, de
voltooiing van een door Fragonard begonnen zolderbeschildering in haar, thans
verdwenen, hotel in de Chaussée d'Antin opgedragen. Dat de kunstenaar een opdracht
als deze tot een goed einde kon brengen, bewijst wel dat zijn geest zich toen nog
geenszins tegen de heerschende opvattingen verzette. In 1775 begaf hij zich in
gezelschap van Vien, die tot directeur van de Fransche Academie in het Palazzo
Capranica benoemd was, naar Rome, Voor zijn vertrek verzekerde hij nog: ‘De kunst
der Oudheid zal mij niet op een dwaalspoor voeren: er zit geen gang, geen beweging
in.’ Maar achteraf moest hij, doelende op de uitwerking die de Antieken op hem
gehad hadden, getuigen: ‘De staar is mij gelicht.’
De Eeuwige Stad was in de jaren dat David er vertoefde, een verzamelplaats van
oudheidkundigen, kunstgeleerden, esthetici uit heel Europa. De onderzoekingen van
den Duitschen archeoloog Winckelmann hadden alom enorme belangstelling gewekt.
Men was ook met opgravingen in de bedolven steden Herculanum en Pompei
begonnen. Dagelijks werden vondsten en ontdekkingen gedaan, en men zag de antieke
wereld als het ware voor zijn oogen herleven. Overal om zich heen hoorde de jonge
kunstenaar denkbeelden over de schoonheidsleer der Ouden verkondigen. Geen
wonder dat hij er den invloed van onderging. Hij maakte een grondige studie van al
wat op dat tijdstip van de Antieken bekend was, vulde een dozijn dikke
folio-schetsboeken met teekeningen naar beeldhouwwerken, reliefs, medailles,
wapens, kostuums, enz. Diepen indruk maakte voorts op hem wat een kameraad, de
beeldhouwer Lamarie tot hem zeide: ‘Denk je dat de teekening in eenige meer of
minder fraaie arceeringen
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bestaat? De teekening zit in de (omtrek-) lijn; wat je er binnen in zet is om het even.’
Dit alles bracht David tot een geheel andere kunstopvatting. Zijn onkreukbare
eerlijkheid jegens zichzelven, de moed waarmede hij een op gemakkelijk effect
berekende manier, die bekoring en elegantie bezat, opgaf voor een werkwijze, die
voortdurende krachtsinspanning van hem eischte en tot een uiterlijk niet aantrekkelijk
resultaat leidde, dwingt bewondering af. Zooals hij het uitdrukte zou hij voortaan
‘een angstvallige getrouwheid boven een niet getrouwe stoutmoedigheid’ verkiezen.
Hij wilde ‘eenvoudig en naïef’ zijn, ‘als een kind dat niets weet.’
In de weinige schilderijen, die David in de vijf jaren van zijn eerste verblijf te
Rome voortbracht, is van den omkeer, die zich in dien tijd in zijn kunstopvattingen
voltrok, nog niet veel te bemerken. Een ‘Saint Jerôme’, een voor het ziekenhuis van
Marseille bestemde ‘Peste de Saint Roch’ toonen een invloed van de werken uit de
scholen van Bologna en Napels, die altijd de voorbeelden van zijn leermeester Vien
geweest waren. Dit laatste schilderij, in 1779 voltooid en te Rome tentoongesteld,
werd intusschen algemeen zeer geprezen. Pompeo Battoni, de nestor der Italiaansche
schilders, sprak er zijn groote bewondering voor uit. Bij zijn dood, tien jaar later,
liet hij David zijn palet en penseelen na. Eerst na den terugkeer van den jongen
kunstenaar te Parijs in 1780 verwierp deze volstrekt alle zoogezegde academische
voorschriften en leerstellingen. Zijn in dat jaar vervaardigde ‘Bélisaire recevant
l'aumône’ (museum van Rijssel) onderscheidt zich door een geheel eigen stijl, dien
de schilder vervolgens in zijn ‘Horaces’, zijn ‘Socrate’ en zijn ‘Brutus’ verder
ontwikkeld heeft. Naar aanleiding van de tentoonstelling van ‘Bélisaire’ op den Salon
werd David in 1781 Agréé de l'Académie. Twee jaar later volgde zijn benoeming
tot lid van dit genootschap. Hij was toen nog pas 35 jaar oud. Zijn installatie-schilderij
‘Andromaque pleurant sur le corps d'Hector’ bracht den kunstenaar nieuwen roem.
Koning Lodewijk XVI bestelde hem een schilderstuk waarvoor hij zelf het onderwerp
kon kiezen. David besloot tot ‘le Serment des Horaces’. Dit gegeven stelde hem in
de gelegenheid van het werk een verheerlijking van heldenmoed en vaderlandsliefde
te maken.
David was in dien tijd reeds de krachtigste persoonlijkheid in de wereld der
schilderkunst. Velen zagen in hem den man van de toekomst, en de jeugd voelde
zich om zijn hoedanigheden als hervormer tot hem aangetrokken. Er vormde zich
een kring van volgelingen om hem, wier laaiend enthousiasme hem in de meening
versterkte, dat hij een zending te vervullen had. Zijn leven lang is hij als van een
hofhouding omgeven gebleven. Het dagelijksch verkeer met hem toegewijde
leerlingen heeft zijn geest tot in zijn ouderdom jong gehouden, hem er ten allen tijde
voor behoed als kunstenaar in een manier te vervallen.
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In 1782, het jaar voorafgaande aan dat van zijn benoeming tot lid van de Académie,
was David in het huwelijk getreden met Marguerite Pécoul, een dochter van een
rijken aannemer van rijksbouwwerken. Deze was een schoonvader zooals een
kunstenaar zich maar wenschen kan. Niet alleen onthief hij, toen David, na te Parijs
de schets voor zijn ‘Horaces’ gemaakt te hebben, zich voor de uitvoering van het
schilderij zelve naar Rome wilde begeven, hem van de zorg voor de pas geboren
tweeling, hij nam ook alle reis- en verblijfkosten voor zijn rekening. De kunstenaar
vertrok in 1784 in gezelschap van enkele leerlingen, onder wie de veelbelovende,
jonggestorven Drouais, die zoo juist den prix de Rome verworven had. Achttien
maanden bleef David in de Eeuwige Stad, waarvan er elf aan onverpoosden arbeid
aan zijn schilderij gewijd waren. Tezamen met zijn leerlingen leefde hij in zijn atelier
in een soort vrijwillige gevangenschap. Hij verliet het slechts om zich van de
schoonheid van Raphael en die der antieke sculpturen, en van de denkbeelden van
de met hem bevriende Duitsche esthetici te doordringen. Zoolang het werk niet gereed
was werden alle nieuwsgierigen er van weg gehouden.
Toen de meester het eindelijk in zijn atelier ten toon stelde, had het een geweldig
succes. Op den Parijschen Salon van 1785 verwekte ‘les Horaces’ vervolgens een
waren storm van geestdrift. Het schilderij beantwoordde aan de aspiraties van een
nieuw geslacht. De volstrekte verloochening van de rococo-tradities, en de
welbewuste, consequente toepassing van nieuwe schilderkunstige beginselen,
verleenden het het karakter van een manifest. Het pakkende onderwerp, de
gemakkelijke verstaanbaarheid en de stabiliteit der compositie, waarin de groepen
zich als de deelen van een bouwwerk tot elkaar verhouden, de kracht van uitdrukking
medegedeeld aan de figuren, verklaren voorts den schier weergaloozen bijval. Van
nu af aan was David het erkende hoofd van de neo-klassieke School en Frankrijk's
meest gevierde schilder.
Op den Salon van 1787 stelde de kunstenaar een ‘Socrate entouré de ses disciples,
recevant le breuvage mortel des mains du valet des onze’ ten toon, dat door fraaie
compositie uitmunt. Er werd in de Manufacture des Gobelins een tapisserie naar
vervaardigd, en Napoleon deed later, tevergeefs evenwel, veel moeite het
indrukwekkende schilderij, dat groot van gedachte is en tot David's best geslaagde
historiestukken behoort, uit particulier bezit, waarin het zich bevond, voor het
Louvre-museum te verwerven. Geheel afzonderlijk in het oeuvre van den meester
staat zijn voor den wellustigen graaf d'Artois, den lateren Karel X, geschilderde ‘les
Amours de Paris et d'Hélène’, dat hij evenals zijn ‘Brutus rentrant dans ses foyers,
après avoir condamné ses fils,’ een opdracht van den Koning, op den Salon van 1789
inzond.
David is niet te rekenen tot hen die de Revolutie hebben voorbereid.
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De tentoonstelling van zijn ‘Brutus’ betrok hem voor het eerst bij de politieke
gebeurtenissen. De regeering was kortelings begonnen zich met de openbare meening,
die haar verontrustte, bezig te houden. En hoewel het schilderij iedere revolutionnaire
gedachte vreemd was, verbood graaf d'Angiviller, die het den kunstenaar twee jaar
tevoren uit naam des Konings besteld had, in een officiëel communiqué aan de bladen
de expositie er van. Het natuurlijk gevolg van deze onhandigheid was, dat ieder het
voor de veiligheid van den Staat gevaarlijke schilderstuk zien wilde. De drie standen
defileerden voorbij het kunstwerk dat men vergeefs getracht had te verwijderen. Het
werd hemelhoog geprezen, en de naam van den maker, tot dan toe slechts bekend
bij de élite, drong door tot den tiers état. Op den smaak en de mode en tot zelfs op
dezeden heeft het schilderij invloed uitgeoefend. Het beteekende het einde van de
gewoonte de haren te poederen: De vrouwen, en weldra ook de mannen gingen
golvende kapsels dragen. De van de régence dagteekenende ronde vormen der
meubelen moesten wijken voor strenge, vierkante, gelijk de Ouden bij voorkeur
toepasten. Het streven naar antieke strengheid strekte zich eveneens tot de architectuur
uit, zooals de toen door Le Doux gebouwde poorten van Parijs bewijzen. Eindelijk
vormde ‘Brutus’ de aanleiding tot het afschaffen van de corsetten en de schoentjes
met hooge hakken, en tot het vervangen door een luchtiger, eenvoudiger kleeding
van de weelderige japon, hervormingen die weder ten gevolge hadden, dat de etiquette,
zelfs aan het hof, minder streng werd, en de stijve beleefdheid tot dan toe ook door
de burgerij in acht genomen, voor een zekere ongedwongenheid plaats maakte.
David, die zijn roem in het bijzonder aan het ernstige karakter van zijn aan de
Oudheid ontleende onderwerpen en aan den strengen eenvoud waarmede hij ze
behandelde te danken had, was de aangewezen man om aan de nieuwe politieke
denkbeelden uitdrukking te geven, deze door middel van de kunst te propageeren.
Hij bezat den ‘manhaftigen en gespierden, republikeinschen schilders alleen waardigen
stijl.’ Intusschen was de meest gezochte portretschilder der aristocratie vooralsnog
geen republikein. In September 1790 bood hij de Constituante nog een ‘Louis XVI
entrant dans le lieu des Séances’ aan. Maar reeds bezocht hij ijverig de politieke
vergaderingen. Weldra trad hij als voorzitter van de bijeenkomsten der Jacobijnen
op. Een gelegenheid zijn artistieke bekwaamheden aan de Revolutie dienstbaar te
maken, boden hem de op last der nationale vergadering georganiseerde feesten. Het
eerste daarvan was de plechtige overbrenging van de ‘schim’ van Voltaire naar het
Panthéon. Ook hierbij werden in alles zooveel mogelijk de antieken nagevolgd.
Insignias die aan Romeinsche legioenen konden hebben toebehoord en banieren,
waarop de titels van de voornaamste werken van den schrijver prijkten,
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omgaven diens door vier mannen getorschte standbeeld door Houdon. David had
den door twaalf paarden getrokken wagen ontworpen, die Voltaire's stoffelijk
overschot bevatte. Daaromheen gegroepeerd liepen vertegenwoordigers van alle
kunsten, in antieke kleedij en met, van met goudpapier beplakt carton gemaakte,
zegeteekenen en muziekinstrumenten uit den heidenschen tijd in de hand. Een
belangrijke opdracht voor den kunstenaar was den eed in de kaatsbaan op het doek
te vereeuwigen. Hij heeft het schilderij, dat 30 voet breed bij 20 hoog zou meten,
niet voltooid. Een dergelijk groot opgezet werk, waarvan de uitvoering lang moest
duren, was niet in overeenstemming met het tempo waarin de politieke gebeurtenissen
elkaar opvolgden. Vele der twaalfhonderd koppen welker afbeelding ‘Le Serment
du Jeu de Paume’ had moeten versieren, vielen, terwijl het onder handen was, onder
de guillotine. Zoo miste de voorstelling al ras actueel belang. Het doek, dat in kleur
pas enkele gezichten, verder een deel van de teekening vertoont, wordt in het musée
des dessins in het Louvre bewaard.
Een belangrijk aandeel had de kunstenaar in de leiding van het feest, dat den 15
April 1792 gegeven werd, een typisch Jacobijnsche manifestatie, daar er de
insubordinatie van de deswege volgens de wetten van hun land veroordeelde soldaten
van het Zwitsersch regiment van Châteauvieux mede werd gevierd. De zegetocht
van een troep nog in hun boevenpakje gekleede maar van hun ketenen bevrijde
galeislaven, die aan het hoofd van den stoet een door David geteekenden wagen
voorafgingen, bood een stellig ongewoon schouwspel. In September van hetzelfde
jaar koos de Parijsche bevolking den schilder tot lid van de Conventie. Hij sloot zich
aan bij de Bergpartij, en werd de vriend van Marat en Robespierre. Toen op 17 Januari
1793 over het lot van Lodewijk XVI beslist zou worden, verklaarde David zich vóór
den dood des Konings. Drie dagen later vermoordde een oud-soldaat van de lijfwacht
den afgevaardigde Lepelletier de Saint-Fargeau, die mede zijn stem ten gunste van
het voorstel den ‘tiran’ ter dood té brengen uitgebracht had. Waarschijnlijk was het
David die de begrafenis, een lugubere plechtigheid waaraan heel de Conventie
deelnam, van het slachtoffer van dezen aanslag regelde. Het schilderij, dat hij van
‘Lepelletier de Saint-Fargeau op zijn doodsbed uitgestrekt’ maakte, kreeg een plaats,
evenals zijn ‘Marat’ korten tijd later, in de vergaderzaal van de Nationale Conventie.
Het is verloren geraakt. Een denkbeeld ervan geeft de door Tardieu er naar
vervaardigde gravure, waarvan slechts één, beschadigd, exemplaar bewaard is
gebleven (Bibliothèque Nationale). ‘Marat’ (thans in het Musée Moderne te Brussel)
is wellicht het aangrijpendste van al David's werken. Het stelt den op 13 Juli 1793
door Charlotte Corday in het bad gedooden volksmenner voor zooals hij achterbleef
nadat de moordenares haar daad had bedreven.
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Vele details in dit schilderij zijn geniaal van vinding. Zoo de doffe schittering van
het bebloede mes op het voorste plan in de schaduw, en het gebaar van de hand die,
buiten de badkuip gevallen, nog de pen omklemd houdt. De ordonnantie van het
werk is in haar eenvoud subliem. Een derde en laatste gedenkteeken ter eere van de
martelaars van de Revolutie stichtte David in zijn ‘Mort de Bara’ (Musée d'Avignon).
Het verheerlijkt den heldendood van een dertienjarigen huzaar van het Westelijk
Leger, die, tijdens een gevecht door een troep chouans gesommeerd ‘Leve de Koning’
te roepen, in plaats daarvan den kreet ‘Leve de Republiek’ aanhief. De knaap is
voorgesteld van al zijn kleeren beroofd, en met beide handen nog in den dood de
driekleurige cocarde aan het hart gedrukt houdend. David verkeerde in die
Revolutie-jaren in een staat van geestvervoering, werken als ‘Marat’ en ‘Bara’ zijn
geschapen als in een koorts. Overweldigd door de gebeurtenissen was hij alle theorieën
van esthetici vergeten, en zoo verwezenlijkte hij eerst thans volkomen zijn denkbeeld,
dat men bij het schilderen zonder vooropgezette meeningen, naïef te werk moet gaan.
Een door David in de Nationale Conventie uitgesproken rede doet de opvatting,
die hij in dien tijd van de kunst had kennen. Hij zeide onder meer: ‘De kunsten zijn
de nabootsing van de natuur in het schoonste en het volkomenste dat zij heeft; door
een uit zijn aard voortkomend gevoel wordt de mensch tot hetzelfde doeleinde
aangetrokken. Niet alleen door de oogen te bekoren hebben de kunstmonumenten
hun doel bereikt, maar door, gelijk de werkelijkheid, de ziel te ontroeren, op den
geest een diepen indruk te maken. Dan zullen de heldenfeiten, de daden van
burgerdeugd, aan de blikken van het volk vertoond, zijn ziel electriseeren, en in het
volk alle zucht naar roem, alle begeerte zich op te offeren voor het vaderland, tot
ontwikkeling brengen. De kunstenaar moet dus alle drijfveeren van het menschelijk
hart hebben bestudeerd, hij moet een groote kennis hebben van de natuur, hij moet,
in een woord, p h i l o s o o f zijn. Socrates, bekwaam beeldhouwer; J.J. Rousseau,
goed musicus; de onsterfelijke Poussin, op het doek de verhevenste wijsgeerige lessen
neerschrijvend, zijn evenveel getuigen, die bewijzen, dat het kunstgenie geen anderen
gids dan de toorts van de rede moet hebben.’
David regelde tot in de kleinste bijzonderheden het feest - eigenlijk een eindeloozen
ommegang - van de ‘Réunion républicaine’, gevierd bij gelegenheid van de voltooiing
en aanneming door het volk van de Grondwet. Dat ter viering van de herovering van
Toulon op de Engelschen, - het eerste wapenfeit waarbij Napoleon Bonaparte zich
onderscheidde - werd eveneens door hem ontworpen. Doch van alle door den
kunstenaar georganiseerde feesten heeft dat, op bevel van Robespierre gegeven ter
eere van het Opperwezen, - het was tevens het laatste der Revolutie -
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bij de tijdgenooten de duurzaamste herinnering achtergelaten. Robespierre had het
atheïsme veroordeeld, den eeredienst van de Rede opgeheven. Een door hem ingediend
ontwerp-besluit, waarvan het eerste artikel luidde: ‘Het Fransche volk erkent het
bestaan van het Opperwezen en de onsterfelijkheid van de ziel’, was dadelijk bij
acclamatie aangenomen. David verwezenlijkte een denkbeeld van Jean Jacques
Rousseau, die verklaard had dat bij Republikeinsche feesten er geen toeschouwers
eigenlijk gezegd moesten zijn maar ieder eraan moest medewerken: ‘Donnez les
spectateurs en spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes.’ Onder leiding van de
beroemdste musici studeerde de bevolking, daartoe in de verschillende stadswijken
tezamengekomen, gezangen in. Den avond voor het feest was men om tien uur nog
aan het repeteeren, en reeds om vijf uur bracht allerwege weerklinkende krijgsmuziek
een ieder weer op de been. Op dezen verrukkelijken Junidag was Parijs bedolven
onder een lawine van bloemen, in het bijzonder rozen. De uitnemend geregelde
bewegingen van enorme menschenmassa's, de geweldige eenstemmig zingende
koren, het haast mystieke élan van de menigte, dat alles wekte, juist zooals de
ontwerpers bedoeld hadden, een grootschen indruk van saamhoorigheid,
eensgezindheid en onweerstaanbaarheid. Dat David over zeer bijzondere
organisatie-talenten beschikte, wordt duidelijk als men bedenkt, dat te Parijs nooit
meer een zoo breed opgezet feest gegeven is.
In 1789 al had de kunstenaar met de Académie, die hij als de laatste wijkplaats
van verouderde tradities en verkeerde leerstellingen beschouwde, gebroken. Toen
weldra een troep artiesten zich van de ruimte in het Louvre, die de Académie in
gebruik had, meester maakte, bood dit hem een welkome gelegenheid haar macht te
beknotten. Van nu af aan oefende David op kunstgebied in Frankrijk een dictatuur
uit. De opheffing der Académie, die in Augustus 1793 een feit werd, beteekende de
vernietiging van het officiëele kunstonderwijs. Volgens David was alleen heil te
verwachten van vrij onderricht in het atelier van een meester, die, in plaats van zijn
leerlingen zijn eigen manier op te dringen, er zich op toelegde hun persoonlijkheid
te ontwikkelen. Zelf gaf hij met succes volgens dit beginsel les, gelijk de onderling
zoo verschillende kunst van Girodet, Gérard, Gros, Isabey, Ingres, Granet, die hij
allen vormde, bewijst.
David reorganiseerde eveneens het tentoonstellingswezen. Hij bewerkte, dat ook
andere kunstenaars dan leden of agréé's van de Académie op den Salon van 1791 in
konden zenden. De jury voor dien van 1793 stelde hij op nieuwe wijze samen: Naast
12 schilders, 8 beeldhouwers en 10 architecten, werden er 4 geleerden, 4
letterkundigen, 2 acteurs, 5 politici, 3 sans-culottes (een schoenmaker, een tuinman
en een landbouwer) in opgenomen. Men mag intusschen aannemen, dat David's
ideaal de jury-looze tentoonstelling was. In 1796 weigerde hij n.l. deel van de
Salon-jury
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uit te maken, omdat, gelijk hij verklaarde, zijn gevoelen ‘steeds voor volstrekte
vrijheid geweest is.’
Het verdient nog vermelding, dat David, die de ziel van de Commissie voor de
Kunsten was, er veel toe bijdroeg, dat het ‘Museum’, het latere musée du Louvre,
voor het publiek werd opengesteld. De kunstenaar had voorts zitting in het comité
voor openbaar onderwijs en in het zoo gevreesde comité van algemeene veiligheid.
Korten tijd (in 1794) bekleedde hij de voorzittersplaats in de Nationale Conventie.
Toen het schrikbewind den 9 Thermidor (27 Juli) 1794 ten einde kwam, ontging
David maar ternauwernood het lot van zijn politieke vrienden, wier hoofden alle
onder de guillotine vielen. Den vorigen dag nog had hij Robespierre, met den uitroep:
‘Wij zullen allen den gifbeker met je ledigen, Maximiliaan!’ trouw tot in den dood
gezworen. Een ongesteldheid verhinderde hem echter in de Assemblée te verschijnen,
en zoo werd hij, tot zijn geluk, niet tegelijk met de anderen in staat van beschuldiging
gesteld. Toen hij, eerst bijna een week later, werd gearresteerd, waren Robespierre
en zijn aanhangers reeds onthoofd, en nu men zijn ergste woede gekoeld had, had
de berechting van David niet zooveel haast. In den prison de l'Abbaye waar de
kunstenaar werd opgesloten, schilderde hij het zelfportret dat zich in het
Louvre-museum bevindt. David's echtgenoote, die de Revolutie verafschuwde, en
om de politieke meenings-verschillen met haar man dezen verlaten had, kwam, zoodra
zij van zijn ongeluk hoorde, zich bij hem voegen en zijn gevangenschap deelen. Van
dit oogenblik af, ook later tijdens zijn ballingschap, tot aan zijn dood toe, heeft zij
hem steeds haar groote toewijding betoond. Nadat de kunstenaar uit den kerker was
ontslagen, maakte hij de beroemde portretten van Monsieur et Madame Sériziat.
Doch slechts enkele weken na zijn invrijheidsstelling werd hij, den 28 Mei 1795,
opnieuw gevangen gezet, thans in het Luxembourg-paleis. Hier, waar hij nog drie
maanden bleef, schilderde hij van het raam uit, om zich te verstrooien, het eenige
landschap dat van hem bekend is (Louvre-museum). De door het Directoire verleende
amnestie verzekerde hem eindelijk voorgoed de vrijheid. De lust om aan het
landsbestuur deel te nemen was David intusschen vergaan. Vijf, zes jaar lang dacht
hij nog slechts aan schilderen en les geven. Op Bonaparte's aanbiedingen ging hij
aanvankelijk niet in. Zelfs na den 18 brumaire weigerde hij den titel van ‘schilder
der regeering’. Gedurende dit tijdvak, van 1795 tot 1800, werkte hij aan de ‘Sabines’.
In dit groote stuk heeft de kunstenaar, naar hij verklaard heeft, gepoogd het leven
der Ouden zoo nauwkeurig weer te geven, ‘dat de Grieken en de Romeinen als zij
mijn werk zien konden mij niet onbekend met hun gebruiken zouden hebben geacht.’
Meer dan ooit streefde hij naar archeologische juistheid. De ‘Sabijnsche Maagdenroof’
getuigt van een oneindige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

XXI

DAVID.

‘DE SABIJNSCHE MAAGDENROOF,’ 1795-1800 (GED. 1799).
(LOUVRE, PARIJS).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

XXII

DAVID.
EERSTE IDEE VOOR DE ‘KRONING VAN NAPOLEON I.’
(LOUVRE, PARIJS).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

93
zorg om te stileeren, en onderscheidt zich door een koude zuiverheid van vorm, die
men in David's vorig werk niet aantreft. Het schilderij vertoont een nog meer abstracte,
nog ondankbaarder manier dan de kunstenaar ten tijde zijner ‘Horaces’ volgde.
Merkwaardigerwijs roept het, terwijl het met zijn compositie zonder diepte, waarin
licht- en schaduweffecten versmaad zijn, aan een bas-relief doet denken, ook
herinneringen aan de Italiaansche primitieven op. In het atelier van den meester had
zich een kleine secte gevormd, waarvan Maurice Quaij het hoofd was, de ‘denkers’,
‘primitieven’, of ‘baardigen’ geheeten, die de schoonheidsleer, de moraal, en tot
bijna de metaphysica van een soort preraphaelisme uitwerkten. David bleef niet
onverschillig voor hun denkbeelden. Een vergelijkende studie van de werken van
Giotto, Fra Angelico en vooral Perugino met die der antieke beeldhouwkunst, had
groote gevolgen voor zijn opvatting. David's levensbeschrijver Delécluze verhaalt,
dat de compositie in een enkel plan van Perugino en zijn voorgangers den kunstenaar
op de gedachte bracht, ten einde tot zulk een klassieken eenvoud te geraken, de
belangstelling van den beschouwer op te wekken ‘niet door, gelijk de schilders sinds
de 17e eeuw gedaan hebben, alles aan het dramatisch effect op te offeren, maar door
integendeel de aandacht op elke figuur afzonderlijk te vestigen door de volmaaktheid
waarmede ze behandeld zou zijn.’ Als een primitief de aandacht achtereenvolgens
gelijkelijk op elk der verschillende partijen te vestigen, en toch, gelijk een kunstenaar
der Oudheid, één grooten totaalindruk te weeg te brengen, was de bovenmenschelijke
opgaaf, waarmede David zich in ‘l'Enlèvement des Sabines’ en meer nog in zijn
volgende groote werk ‘Léonidas’ bezig hield.
Gelijk men er zich vijftien jaar tevoren op liet voorstaan aan het hof en met de
aanzienlijken te verkeeren, zoo was men er ten tijde van het Directoire trotsch op
door de nieuwe aristocratie, uit de mannen van talent en eenige zich door haar geest
of schoonheid onderscheidende vrouwen samengesteld, te worden ontvangen. Zoo
nam David toen een voorname plaats in het maatschappelijk leven in. De taal en de
manieren der sans-culottes weken in zijn atelier, evenals trouwens overal in de
toonaangevende kringen, weer voor beschaafde vormen. Emigrés, die in hun artistieke
neigingen of door voor te wenden zulke te bezitten een middel vonden om bij hem
toegelaten te worden, bood hij er een schuilplaats. Des te gereeder nam hij de rol
van beschermer van een klasse op zich, die hij tot voor kort meedoogenloos had
vervolgd, daar het hem een gelegenheid bood zijn laatste in de Conventie gesproken
woorden waar te maken, dat het voor hem om de beginselen en niet om de personen
ging. David's gunstbewijzen werden op hoogen prijs geschat. Een jeugdig leerling,
wien hij had toegestaan zijn toen nog
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onvoltooid schilderij der ‘Sabines’ te bezichtigen, verkreeg hierdoor een zekere
vermaardheid. Hoe men met den meester dweepte kan blijken uit het feit, dat een
dame uit de hooge wereld, vrouw van een hoofdofficier, die om den kunstenaar in
de gelegenheid te stehen den kop van een der op zijn doek voorkomende figuren te
verbeteren, voor hem geposeerd had, zich, evenals hij overigens, gevleid toonde door
de booze praatjes die naar aanleiding daarvan in omloop waren gebracht. Roem
genoeg, maar slechts heel weinig geld had zijn kunst David tot dusverre opgeleverd,
en daar ook de inkomsten uit het vermogen van zijn vrouw, tengevolge van de
waardevermindering van het papiergeld, feitelijk sterk geslonken waren, besloot hij
een proef te nemen met de in Engeland gebruikelijke methode der exhibitions, waar
hij van gehoord had, en die daarin bestond, dat men een schilderij tegen entrée ter
bezichtiging stelde. Deze wijze van tentoonstellen maakte te Parijs geen opgang. Zij
was strijdig met de Fransche opvattingen, en het werd in David gelaakt haar te hebben
toegepast. Geen kunstenaar heeft dan ook ooit zijn poging durven herhalen. Den
meester bracht intusschen de expositie zijner ‘Sabines’ 20.000 francs op.
Toen Bonaparte na den vrede van Campo-Formio, die den roemrijken Italiaanschen
veldtocht besloot, te Parijs teruggekeerd was, wist David hem te bewegen voor hem
te komen poseeren. De meester behoorde tot de eersten, die onder de betoovering
van zijn persoon geraakten, en Napoleon, hetzij uit oprechte bewondering voor
David's bekwaamheden, hetzij omdat hij het gebruik voorzag dat hij van diens talenten
zou kunnen maken, schonk den kunstenaar aanstonds zijn gunst. Deze begon, dadelijk
na de voltooiing, in 1799, van zijn ‘Sabines’, aan ‘Léonidas et les Spartiates près de
livrer combat aux Thermopyles’, waarin hij het ‘diepe, hooge en vrome gevoel’ wilde
‘kenschetsen, dat de liefde tot het vaderland inboezemt.’ Waarschijnlijk had hij met
het schilderij nog een andere bedoeling, en zinspeelde het op David's eigen politieke
nederlaag. Dit verklaart waarom het in de oogen van Napoleon geen genade kon
vinden. Waartoe overwonnenen te schilderen? vroeg hij den kunstenaar. De
tentoonspreiding van opstandige, door bedwongen heerschzucht en gewonde
eigenliefde ingegeven gevoelens kwam den toekomstigen keizer minstens overbodig
voor. Hij bestelde bij David zijn portret, waarop hij zich voorgesteld wenschte te
zien ‘kalm op een onstuimig paard’. Poseeren wilde hij niet. Of de schilder dacht,
dat de groote mannen der Oudheid, met name Alexander voor Apelles, dit ooit hadden
gedaan? zoo motiveerde hij zijn weigering, Dit portret, ‘Bonaparte au Saint-Bernard’
(Paleis van Versailles), evenals het alom bekende van Madame Récamier
(Louvre-museum), vervaardigde de kunstenaar in het jaar 1800. Evenwel gaf David
zijn ‘Léonidas’ niet prijs. Hij wijdde er zijn krachten
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aan eerst tot 1804, toen hij de groote opdrachten van Napoleon uit te voeren kreeg,
vervolgens nog van 1810 tot 1814. Met de tentoonstelling van het schilderij in dat
jaar tartte hij de Restauratie.
Kort na de instelling van het Keizerrijk werd David tot ‘Premier peintre de
l'Empereur’ benoemd. In vier schilderijen, elk 9½ bij 6 meter groot, bestemd om de
troonzaal te versieren, moest hij den nieuwen Caesar verheerlijken. Zij zouden
weergeven: ie. De kroning van Napoleon; 2e. De uitdeeling der vaandels op het
Champ de Mars; 3e. De inhuldiging van Napoleon in de Notre-Dame-kerk; 4e. De
intrede van Napoleon in het Stadhuis. ‘De Kroning’ en ‘De uitreiking der Vaandels’
alleen werden voltooid. Niet slechts door den aard van de onderwerpen verschillen
deze werken van David's voorafgaande composities, maar zij wijken ook in opvatting
daarvan af. Dat de kunstenaar zich op zijn leeftijd nog weder geheel vernieuwde,
getuigt zeker van een zeldzame veerkracht. Nu tengevolge van Napoleon's succesvolle
krijgsverrichtingen het nationaal zelfbewustzijn der Franschen sterk was toegenomen,
bestond er behoefte aan een ander kunstideaal. Omstreeks den aanvang van de 19e
eeuw begon de belangstelling voor de Oudheid te tanen. De inrichting van een
museum waar fragmenten van oude Fransche bouwwerken bijeen werden gebracht,
was van grooten invloed op de wijzigingen die de smaak allengs onderging. Welk
een betoovering het Verleden van het eigen land weldra uitoefende toonen de werken
uit de latere Romantische School. Het eerst poogde David's leerling Gros in 1804 in
zijn ‘les Pestiférés de Jaffa’, een schilderij dat zich door warmte en beweging van
die der tijdgenooten onderscheidt, aan de nieuwe denkbeelden uitdrukking te geven.
Voor David zelve intusschen was het weggelegd de wereld de meest grandiose
verwezenlijking van de kunstidealen van het Napoleontisch tijdvak te schenken, De
meester stond, toen hij ‘le Sacre de Napoléon’ en ‘la Distribution des Aigles’
schilderde, op het hoogtepunt van zijn kunnen. Hij liet in deze werken de strenge,
in zijn antieke composities toegepaste beginselen varen, en zoo zij van een ander
dan David geweest waren, zou de maker ervan, om hun nieuwheid van opvatting,
stellig voor een revolutionnair zijn uitgekreten, Over ‘le Sacre de Napoléon’
(Louvre-museum), een ontzaglijke opgave, daar het meer dan 500 portretten bevat,
deed de kunstenaar drie jaren. Het schilderij werd op den Salon van 1808 met
enthousiasme ontvangen. In zooverre vertoont ‘le Sacre’ overeenkomst met vorige
werken, dat er wederom de vlijt en de zorg van een primitief in is betracht: Alle
onderdeden, als knoopen, borduursels, sieraden zijn met een in doeken van zulke
afmetingen ongewone nauwkeurigheid afgewerkt. Een fraaie ordonnantie brengt
tevens eenheid in de voorstelling. Géricault noemde later het geheele rechterdeel van
het schilderij ‘zoo mooi als Rubens.’ Waarschijnlijk zou het nog mach-
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tiger van werking zijn geworden, indien de kunstenaar aan zijn oorspronkelijk
denkbeeld vast had kunnen houden. Hij was n.l. tijdens de kroningsplechtigheid het
sterkst getroffen geweest door het gebaar waarmede Napoleon, na de keizerskroon
uit handen van den Paus genomen te hebben, haar hoog boven het eigen hoofd
geheven hield. Ten laatste echter schrok de Keizerlijke regeering er voor terug, dat
juist dit, al de aanmatiging en de heerschzucht van den Imperator uitdrukkende gebaar
zou worden vastgelegd, en David, die reeds de figuur van Napoleon op het groote
doek had geschilderd, zag zich gedwongen zijn werk een geheel ander karakter te
geven.
‘La Distribution des Aigles’ (Galerie de Versailles) kwam in 1810 gereed. De
kunstenaar had verlof gevraagd en verkregen zijn modellen voor dit schilderij in de
kazerne de la Courtille te kiezen. Naar zijn oordeel waren alleen soldaten in staat
goede militaire houdingen aan te nemen. Het behoorde tot de werkwijze van David
te beginnen met naaktteekeningen van de figuren en de voornaamste groepen van
zijn composities te vervaardigen. Evenzoo had hij de gewoonte, - die reeds van zijn
verblijf in het atelier van Vien dagteekende -, om de figuren, onverschillig of zijn
schilderij een tooneel uit de Oude geschiedenis of uit zijn eigen tijd had weer te
geven, te plaatsen in standen ontleend aan klassieke kunstwerken. Hij stelde het
model dan in dezelfde houding als het antieke voorbeeld vertoonde, en vergeleek
beide met elkander. Er bestaat een schetsboek van den kunstenaar, waarin eerst naakt,
vervolgens gekleed, de meeste figuren en de belangrijke groepen van ‘le Sacre’ en
‘les Aigles’ voorkomen, terwijl soms op de keerzijde van het papier of op de
tegenoverliggende bladzij het antieke beeldhouwwerk, dat er het prototype van was,
is geteekend. Napoleon met de hem toejuichende maarschalken van ‘les Aigles’
aanschouwt men in dit schetsboek ontkleed. Eveneens de zwaardridders van het
eerste plan van het schilderij. Van den ‘Mer-curius’, van den ‘Gladiator’, en profil,
op den rug of à trois quarts gezien, maakte David een maarschalk, een prefect, een
der den Keizer trouw zwerende soldaten. De houdingen van een groep prelaten op
‘le Sacre’ zijn van een Stanza van Raphael overgenomen. Deze methodes verzekerden
's meesters composities orde en stabiliteit.
Na Napoleon's terugkeer van Elba betoonde David zich hem trouw. Hij
onderteekende mede de zoogenaamde ‘actes additionnels’, die onder meer bepaalden,
dat geen Bourbon ooit nog den troon van Frankrijk zou mogen bezetten. Deswege
werd de ‘koningsmoorder’ enkele maanden nadien, toen Lodewijk XVIII het bewind
opnieuw in handen had, tot verbanning veroordeeld. Een verblijf te Rome werd David
niet toegestaan. Daarop besloot hij zich in Brussel te vestigen. Dadelijk na zijn
aankomst aldaar, ontving hij de schitterendste aanbiedingen van den Koning van
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DAVID.
‘KRONING VAN NAPOLEON I DOOR PAUS PIUS VII,’
(LOUVRE, PARIJS).

1805-1807.

DAVID.
‘UITDEELING DER VAANDELS OF HET CHAMPS DE MARS,’ VOLTOOID
(GALLERIE DE VERSAILLES).

1810.
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DAVID.
PORTRET VAN MADAME MOREL DE TANGRY EN HAAR DOCHTERS,
(LOUVRE, PARIJS).

1816.
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Pruisen. Deze, die den meester tot zijn Minister van Schoone Kunsten wilde maken,
zond, toen alle andere aandrang vergeefs bleek, zelfs zijn broeder naar Brussel met
de opdracht zelf in zijn rijtuig David naar Berlijn mede te brengen. Doch de kunstenaar
volhardde in zijn weigering. Hij was van nature niet geneigd zijn talent en zijn persoon
in dienst van een ander dan zijn eigen land te stellen, en zijn lotgenoot in de
ballingschap Sieyès had hem terecht doen opmerken, dat, daar hij vrij, onafhankelijk,
geëerd en bemiddeld was, er voor hem geen reden bestond dezen bevoorrechten staat
prijs te geven.
De roem dien David te Brussel genoot is slechts met dien van zijn tijdgenoot
Goethe te vergelijken. Vreemdelingen van alle nationaliteiten kwamen hem hun
opwachting maken. Koning Willem I der Nederlanden, trotsch den grooten man
binnen zijn landspalen te hebben, groette hem, wanneer hij hem op de wandeling
tegen kwam, vaak het eerst. David, getrouw aan zijn Parijsche gewoonten, bezocht
geregeld den schouwburg. Hij had er een vaste plaats, die iedereen kende, en wanneer
hij niet aanwezig was, lieten de bezoekers, uit eerbied voor hem, deze onbezet.
Behelsde het stuk een passage, die betrekking had op de gaven of het ongeluk van
een kunstenaar, dan brak het pubhek in applaus voor den meester los. Naar den
schouwburg ook, ten einde te trachten hem te naderen of om hem te zien te krijgen,
begaven zich de velen, die er niet in geslaagd waren tot hem toegelaten te worden.
Te Brussel vermeerderde David's vermogen aanzienlijk.
Nooit wellicht had de meester zijn kunst zoo onafhankelijk en met meer genoegen
beoefend. Het van 1816 dateerende portret van Madame Morel de Tangry met hare
beide dochters, bijgenaamd ‘les Trois dames de Gand’ (Louvre-museum), is een der
merkwaardigste werken van heel David's oeuvre. Er komt een woeste hartstocht voor
de waarheid tot uiting in deze beeltenis, die schier harteloos is als een caricatuur. 's
Kunstenaars onverbiddelijk realisme sloot de toepassing van welke aesthetische
beginselen ook uit. Het schilderij is kunsteloos, en ontleent uitsluitend aan de kracht
van uitdrukking een uiterst suggestieve werking. Van de andere portretten uit de
Brusselsche periode worde hier dat genoemd, hetwelk de meester in opdracht van
den Prins van Oranje in 1817 maakte van de mooie mevrouw Renier Hermans geboren
Philippront.
Den tijd van zijn verblijf in de Zuidelijke Nederlanden bediende David zich van
een helderder palet. Hij streefde naar een kleurige schildering en vermeed het
clair-obscur. Werken als ‘l'Amour et Psyché’, ‘Mars et Vénus’ vertoonen een invloed
van Oude Vlaamsche meesters, met name van van Orley, van Otto Venius. Zoo ging
de kunstenaar tot in zijn laatste levensdagen bij voorgangers ter school, en zette zijn
ontwikkeling zich tot het einde voort.
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Op het laatst begonnen zijn lichaamskrachten te kort te schieten. Hij besloot niet
langer te schilderen, doch een onweerstaanbare drang dreef hem op zijn veelvuldige
wandelingen steeds weer die straten in die naar zijn atelier geleidden. Soms nam hij
zijn penseelen nog eens ter hand. Maar zijn arm kon het gewicht van het palet niet
meer verduren. Dan wierp hij het mismoedig van zich.
In den zomer van 1825 werd David zoo ernstig ziek, dat men voor zijn leven
vreesde. Mevrouw David geraakte verlamd. In den loop van den herfst herstelde de
meester echter. Zoowaar gevoelde hij zich krachtig genoeg om een nieuw schilderij:
‘la Colère d'Achille’ aan te vangen. ‘Ziedaar mijn vijand; het zal mij den dood
aandoen’, verklaarde hij er van. Een instorting, begin December, dwong hem zijn
werk af te breken. Doch hij behield zijn helderheid van geest. En zoo stierf, op 29
December 1825, de schilder, dien Delacroix den ‘vader van heel de moderne school’
genoemd heeft, terwijl hij bezig was in zijn bed, onder hevige pijnen, met behulp
van zijn wandelstok de correcties aan te geven, die hij in een gravure naar zijn
‘Léonidas aux Thermopyles’, waarvan men hem uit Parijs een proeve had toegestuurd,
aangebracht wenschte.
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Een illustrator-psycholoog,
door Cornelis Veth
JOHN Bunyan's ‘a Pilgrim's Progress from this world to that which is to come’ is
stellig een van de meest curieuze boeken die ooit verschenen zijn. Het werk van den
Engel-schen puritein, dat in het midden der 17de eeuw uitkwam en in ons land onder
den titel ‘Een Christen Reyze na de Eeuwigheid’ overbekend is, inspireerde twee
eeuwen later den hoogst begaafden en fijnen teekenaar Charles Henry Bennett tot
illustraties. Het boek, dat deze illustraties bevat, kwam uit in 1860, met een voorrede
van Charles Kingsley; ik kwam het onlangs tegen en de grafische verwerkelijking
van Bunyan's typen trof mij zoozeer, dat ik niet nalaten kan er eenige van te doen
reproduceeren en in te leiden.
De Pelgrims Reyze, die den eerbiedwaardigen omvang en de geduld-eischende
uitvoerigheid heeft van de meeste geschriften uit dien tijd, zal niet velen duidelijk
voor oogen staan. Hier zij slechts, tot begrip van de koppen, die Bennett teekende,
eraan herinnerd, dat Bunyan zijn Pelgrim Christian, en later diens vrouw, Christiana,
allerlei karakters doet tegenkomen en met hen doet spreken, die de verschillende
zonden en zwakheden (en een enkele maal deugden) der menschen
vertegenwoordigen. Binnen zijn eenigszins beperkten gezichtskring is de
menschenkennis van den puritein Bunyan groot geweest. Kingsley zegt: ‘zijn mannen
en vrouwen zijn levende persoonlijkheden, geen twee van hen zijn eender; het zijn
niet slechts abstracties van een gebrek of een deugd, maar Engelschen van zijn eigen
tijd, wier natuurlijke eigenschappen in uiterlijk, spraak, gebaar, in den loop der jaren
vaste vormen hebben aangenomen, door den invloed van een overheerschende
ondeugd of deugd. Ik zeg van één; want van die complicaties en tegenstrijdigheden
van het menschelijk hart, die wij thans zoo gaarne ontwarren, neemt Bunyan weinig
notitie. Het verschil tusschen de kinderen van het licht en die der duisternis was te
sterk afgeteekend, zoowel in zijn religieus systeem als (naar hij geloofde) in de twee
Engelsche partijen van zijn tijd, dan dat hij die tweeslachtige karakters zou kunnen
scheppen, die Shakespeare, met een breeder en klaarder blik, voor zich zag, en zoo
wel teekende. Behoorden de menschen tot de “wedergeborenen” of tot de niet
“wedergeborenen”? Een kind van God of van den Duivel? Een goed en waar mensch
of een slecht en valsch mensch, is zijn eenig criterium.’
‘Gebonden aan een zoo enge en partijdige beschouwing van de menschheid als
hij was,’ zegt Kingsley verder ‘moet Bunyan waarlijk een groot genie hebben bezeten
om elk personnage in zijn boek te kunnen voorstellen
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als een afzonderlijk individu, ze, zelfs in kleinigheden van manier en taal, van elkaar
te doen verschillen, en toch deze details als door den over-heerschenden hartstocht
te doen kleuren; en des te moeilijker moet de taak van den illustrator zijn, die op zich
neemt de zeer menschelijke gezichten weer te geven, die Bunyan zag in zijn
verbeelding - die hij misschien in de kerk of op de markt had gezien, en bestudeerd
met zijn instinct en met de regels der physionomie dien hij zich eigen had gemaakt,
vóór hij ze in zijn vertolking overbracht. Want dat Bunyan naar het leven teekende,
daaraan kan men nauwelijks twijfelen. Van de illustraties zegt Kingsley nog, dat
zulke als dit groote Puriteinsche mysteriespel waardig zijn tot dan toe (1860) niet
waren gemaakt. ‘De Puriteinsche scharen, waartoe Bunyan behoort, hebben hun
erfelijken afkeer van de schoone kunsten nog niet zoo zeer afgelegd, om uit hun
eigen gelederen kunstenaars te kunnen voortbrengen, berekend voor zulk een groote
taak. De religieuze schilders van de Church of England hebben hun penseel bij
voorkeur gebezigd voor Bijbelsche en Middeleeuwsche onderwerpen. Of de maker
van deze teekeningen, door op zijn wijze Bunyan's gedachten in beeld te brengen,
en wel meer uit een eenvoudig-menschelijk dan uit een sectarisch oogpunt, iets
gedaan heeft om in de behoefte te voorzien, moet het Publiek beoordeelen.’
Charles Bennett (1828-1867) die de etsen en de teekeningen voor de vrij strakke
houtgravures in de editie van 1860 leverde (in onzen tijd zou men er houtsneden van
maken en in veel gevallen zou het verschil niet groot behoeven te zijn) was
auto-didact. Hij woonde als kind bij Covent Garden, de groote markt, en hij moet de
groote verscheidenheid van menschen die dit schouwspel bood, goed hebben
waargenomen. Hij had een zwakke gezondheid, en een groot gezin maakte in later
jaren den strijd om het bestaan voor hem des te moeilijker. Eerst een paar jaar voor
zijn te vroegtijdigen dood, was hij door de medewerking aan ‘Punch’ eenigszins uit
de zorgen. Hij teekende voor allerlei periodieken en gaf veel komische albums en
kinderboeken uit, meestal met eigen tekst. Zijn teekeningen, die zoowat het midden
vormen, wat den trant betreft, tusschen de spontaner uitingen der vroegere illustrators
en het strenger werk van Sandys en anderen uit het Pre-Raphaelitsche tijdvak, getuigen
van een groote verbeeldingskracht, zij zijn in de beknopte vormgeving mooi van
modelé en hebben decoratieve eigenschappen waarop spoedig het breeder en genialer
werk van Sambourne zou voortbouwen. Terwijl echter in zijn humoristisch werk,
bij alle treffelijke deugden, veelal die echte luchthartigheid en oolijkheid gemist
worden, die het toch eigenlijk vraagt, zijn de koppen en emblemen in de Pilgrim's
Progress voor het meerendeel volstrekt meesterlijk. Misschien was hij in den grond
tot dit ernstiger werk meer geneigd; zeker is het dat hij allang voor het
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C.H. BENNETT.
‘MISTRUST.’

C.H. BENNETT.
‘FORMALIST.’
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‘MR. HOLD-THE-WORLD AND MR, BY-ENDS.’

C.H. BENNETT.
‘MR. WORDLY WISEMAN.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

XXVI

C.H. BENNETT.
‘MRS. TIMOROUS.’

C.H. BENNETT.
‘THE LUST OF THE FLESH.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

C.H. BENNETT.
‘MY LORD TURN-ABOUT.’

C.H. BENNETT.
‘MR. ANYTHING.’
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aanvaarden van zijn taak met het plan rondliep. Daarmee is echter geenszins gezegd,
dat de karakters in Pilgrim's Progress een element van humor missen; ik zou bijna
wagen te beweren dat ook de Puritein Bunyan niet van deze gave verstoken was toen
hij typen als ‘Mr. Anything’ ‘Mr. Turnabout’, Mr. Wordly-wiseman, Vain-Confidence,
Mr. Bye-End, Mrs, Inconsiderate, Mrs. Light-Mind bedacht!
Inderdaad, hoewel de predikant Kingsley, die de vader van deze uitgave was,
natuurlijk gelijk heeft, wanneer hij zegt dat Bunyan de menschen ruw-weg in geredden
en verlorenen verdeelde, wijzen de namen dezer zonder onderscheid verdoemde
karakters toch op een subtiele diagnose van hun moreele ziekte, die nauwelijks met
zulk een elementair schiften vereenigbaar schijnt. Ik waag mij niet aan een vertaling
van karakteraanduidingen als ‘Mr. Anything’, ‘Mrs. Inconsiderate’, laten wij die
ongetwijfeld voelen wat er mee gezegd wil zijn, het ons gemakkelijk maken door
Bennett's prachtige concepties, herscheppingen van deze typen te bekijken. Ook hij
moet, als Bunyan, zijn physionomieën uit de naaste werkelijkheid hebben gehaald
ofschoon verzekerd wordt dat hij louter uit het hoofd werkte, en in geen enkel geval
naar een model teekende. Noch deze Charles Kingsley-uitgave van ‘Progress’ noch
een ander serieus werk, van Bennett: Quarles' ‘Divine and Moral Emblems’ hadden
finantieel succes; de diepte van zulke creaties wordt door te weinigen gepeild. Het
half-humoristische van de teekeningen in Bunyan's boek zal misschien juist een
bezwaar zijn geweest voor hen die het met meer dweepzucht dan
onderscheidingsvermogen vereerden, om ze te waardeeren. Maar Bennett heeft geheel
gehandeld in den geest van den schrijver, die als sommige anderen, meer vereering
dan begrip oogstte, toen hij de personnages deed verschijnen als menschen uit
Bunyan's eigen tijd en omgeving. Men heeft het boek ook op klassiek-allegorische
wijze geïllustreerd, maar dit was, zooals Kingsley constateert, absurd. Het boek stelt
de levenshouding voor niet van Grieken of Joden, maar van Engelsche boeren en
kooplui, en zoo moeten de personnages worden geteekend. ‘Geen halfnaakte figuren
in heftige houdingen stonden John Bunyan voor den geest toen hij schreef, maar
rustige lieden die in Bedford rondliepen in korte broeken, met beffen en hooge
punthoeden.’
Bennett heeft, dunkt me, ook in het costuum nu en dan wonderen van
karakterteekening bereikt, soms met heel subtiele middelen, zijn teekeningen zijn
het werk van ernstig nadenken, bij een zeer opmerkelijke intuïtie.
De trant van deze prenten, - buiten den tekst geplaatste etsen zoowel als
houtgravures - de behandeling van contour en schaduw, doet meer denken aan dien
van Duitsche illustrators vóór hem - nu eens Richter, dan Rethel of Schwind - dan
aan dien der Engelschen die in zijn tijd
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werkten, hij is soepeler dan die van Sandys, summairder dan die van Millais, meer
methodisch dan die van Keene. Het is, verbreed en in grooter verhoudingen, die van
zijn humoristische teekeningen, maar, behalve in enkele kostelijke emblemen (de
bezienswaardigheden op ‘Vanity’-Fair b.v.) heeft hij hier terzijde gelaten de
eigenschap die de Engelschen ‘quaintness’ noemen; hij is simpel, direct, op den man
af.
De, althans tot de laatste tien jaar van zijn korte leven zeldzaam onvoorspoedige
teekenaar was, naar tijdgenooten getuigen, van een aangeboren vroolijkheid. Een
wat zwaarder filosofische neiging moet hem echter hebben geleid tot deze illustraties,
en zeker zijn de personificaties van de goede figuren als Faithful, Hopeful,
Great-Heart, van Faith, Mercy enz. hem heel wat minder gelukt dan die der vicieuze.
Trouwens, den beeldenden kunstenaar over het algemeen zal wel de conceptie van
den Angst of de Schaamte, het Wantrouwen of de Schraapzucht gemakkelijker vallen
dan die van de Deugden, zoolang deze door op zichzelf-staande personen zonder
actie moeten worden uitgedrukt. Trouw, en deugd in het algemeen, moet blijken; wij
zijn niet tevreden met een physionomie, wij willen bewijzen. Er is dan ook in Bennett's
conceptie van Faithful, Prudence, Hopeful - zoo ze niet saai zijn - tusschen de andere
gezichten gezien, iets ongewild komisch.
Kingsley zegt terecht, dat de deugden bij Bunyan ‘zelfzuchtige deugden’ zijn, die
waarbij men op den duur het best uitkomt, die waarbij men het wel begrepen
eigenbelang, zij het ook in dien hoogsten zin van het eeuwige heil, in het oog houdt.
In deze wat enge levensbeschouwing, die intusschen bij zich noemende Christenen
de gangbare pleegt te zijn, past, dat de zonde als iets dwaas wordt gezien. Zonde en
onverstand vloeien inéén. Onder de uitverkorenen vindt men ‘Prudence’, onder de
boozen: ‘Mistrust’ en ‘Mrs. Lightmind’. Dit geeft den teekenaar de gelegenheid tot
een heel wat subtieler karakteristiek, dan wanneer hij inderdaad slechts de booze
hartstochten uit te beelden had. De Puriteinsche geest van Bunyan keert zich tegenover
de weifeling evenzeer als tegen de ontkenning, maar een kern van gemoedelijkheid
in zijn ‘mid-land-Engelschen’ doet hem deze verdwaasden toch met een zekeren
humor zien. Bij den illustrator Bennett is dit nog duidelijker. Zijn ‘Mistrust’ is meer
zielig dan hatelijk, zijn Mr. Wordly-Wiseman meer belachelijk dan gevaarlijk.
Misschien zullen diegenen die Bunyan's boek met het gelaat streng in de plooi als
een evangelie hebben gelezen, dezen man, wiens wijsheid van deze wereld is, niet
afschrikwekkend genoeg hebben gevonden. Maar ook hier handelt Bennett in den
geest van den schrijver, die Christian een oogenblik van den rechten weg liet afleiden
door de plausibele taal van dit pompeuze heerschap.
De conceptie van ‘Formalist’ is, dunkt mij, een fijner vondst. Het
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is een gezicht als een masker, met een stereotiep lachje. In het boek staat hij dicht
bij den hypocriet, Bennett heeft het dan ook zoo opgevat dat hij die het wezen
verwaarloost voor den vorm, de pharizeeër, een der incarnaties van de onoprechtheid
is. De ‘Oude Adam’ die in ‘de Stad van het Bedrog’ woont, met zijn sluw lachje en
wonderlijk-expressieve valschige oogjes is nog meer volkomen humoristisch. Hij is
een typische boer en een onbeschaamde oude zondaar tegelijk. Met welke nauw
merkbare middelen - iets in de plooien van de oogleden en de schaduw die zij over
den pupil werpen, heeft Bennett die primitieve gemeenheid hier weergegeven!
Dit is een der mooiste teekeningen, maar in enkele andere is de illustrator dunkt
mij, nog dieper. ‘My lord Turn-About’ met zijn gewichtig air, waar achter zoo niets
vasts zit, met zijn om zoo te zeggen tot alles bereiden mond is voortreffelijk. Maar
nog mooier vind ik Mr. Anything. Dit is de onvertaalbaarste van al de namen, maar
men voelt wie hij is, nietwaar: de man die alles is en niets, iedereen en daarom
niemand, bij wien het vriezen kan en kan dooien; hij is tegelijk zelfgenoegzaam en
schichtig, hij kijkt lodderig en toch waakzaam, hij is een spons en een vloeiblad, een
jabroer en een vloermat - niets zegt het in zijn volle verachtelijkheid. En niet minder
raak is Vain-Confidence. Op het eerste gezicht lijkt hij misschien te vaag van
uitdrukking, maar het compacte, taaie van zijn wezen karakteriseert juist zoo intensief
de zelfingenomen domheid, het loos vertrouwen in zich zelf. Bunyan rangschikt deze
stumperds onder de verdoemden! - de teekenaar behoeft niet te rechten; hij geeft de
feiten....
Deze mannen doen volkomen aan als uit Bunyan's tijd te zijn, door hem gezien.
Zij herinneren allen even, op het eerste gezicht, aan oude portretgravures. Zij dragen
hun kleeren met volstrekte natuurlijkheid. Wonderlijk goed heeft de teekenaar zich
rekenschap gegeven van het realisme in Bunyan's visie, van het nuchtere, zakelijke,
gedocumenteerde in dezen Engelschen puritein, die niets van de woestheid en de
mystiek der Schotten had. Sommige der vrouwelijke ondeugden zijn niet minder
treffend gerealiseerd. Daar is ‘The Lust of the Flesh’, met haar zinnelijken mond en
insinueerende oogen, weggeloopen van een onzer obscene of plat-moraliseerende
Hollandsche gravures, daar zijn, fijner nog, en alweer met een humoristischen inslag,
‘Mrs. Inconsiderate’ en ‘Mrs. Light-Mind’. Alles aan die eerste dame, haar hoed,
haar lokken, haar kraag, behoort bij haar. Zij is geen ordinaire helleveeg of tang, zij
is eigengereid en deftig in haar hardheid. Mrs. Light-Mind, die juist zoo'n gezellig
avondje heeft doorgebracht met ‘Mrs. Love-The Flesh’, ‘Mr. Lechery’, Mrs. Filth
en dergelijk edel gezelschap, is kostelijk met haar wezenloozen mond en opgetrokken
wenkbrauwen, elke lijn van haar kapsel is grotesk, haar
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blijmoedige onbenulligheid is grandioos, zij schijnt iemand die zich tot in de hel zal
amuseeren.
Ik heb slechts een keuze uit deze psychologisch zoo belangwekkende koppen
gedaan, die, scherp gecontroleerd als zij vanzelf worden doorde teekenachtige namen
der karakters die zij voorstellen, die controle toch niet alleen doorstaan, maar een
soort van openbaringen zijn bovendien. Zij toonen aan wat toewijding aan zulk een
taak, gevoegd bij intuïtie, vermag. De teekenaar Charles Bennett, zoo dikwijls
geroepen tot een clownerie, dat hem weleens stroef is afgegaan, moet gelukkig zijn
geweest toen hij zijn edeler gaven op deze wijze kon te werk stellen. En dit boek in
den trant van die dagen, in een drukken romantischen band, met roode lijnen om den
tekst en een breeder rood kader om de geëtste prenten, met zijn kleinere vignetten
in allegorischen stijl, is wel een der innerlijk-rijkste ‘prachtwerken’ van den nieuweren
tijd.
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Het museum Cognacq-Jay te Parijs,
door H. van Loon
KUNST op den boulevard is een nieuwe formule, want ze betreft noch het karmijn
van tot een hartvorm geschulpte lippen noch de verfijnde vaardigheid van
dameskleermakers. Wijlen den stichter van de Samaritaine komt de eer van dit
initiatief toe. Het museum, gevuld met schilderijen, beeldhouwwerken en
gebruiksvoorwerpen, meerendeels uit de achttiende eeuw, door hem in een lang en
arbeidzaam leven stuk voor stuk vergaard, is ondergebracht in een kapitaal huis naast
de weelde-afdeeling van zijn magazijnen. Booze tongen beweren, dat de gewiekste
zakenman er een geraffineerde reclame mee voorhad. De onderstelling, op zich zelf
volstrekt geen blaam, is niet gewettigd. Deze kostelijke en kostbare verzameling
werd eerst kort geleden na zijn dood toegankelijk gesteld. Tusschen beide gebouwen
is geen verband, het museum is aan de stad Parijs overgedragen en Cognacq heeft
nooit, in tegenstelling met soortgenooten, beproefd de aandacht op zijn persoon en
fabelachtige slagen af te leiden.
Om en bij het midden van de vorige eeuw was te Parijs de tijd voor
bedrijfsconcentratie rijp. Het eene warenhuis verrees er na het andere, Bon Marché,
Printemps, Lafayette, Dufayel. Zola schreef er in zijn B o n h e u r d e s d a m e s het
epos van. Voor het overige komt het den geschiedschrijvers van het sociale en
economische leven toe, de beteekenis van deze prachtig geordende, verbijsterend
uitgeruste, feilloos werkende en zich gestadig ontwikkelende voorraadschuren bloot
te leggen.
In die studie moet op het persoonlijke element bij oprichting en tot-bloei-brenging
de nadruk vallen. Die mannen en vrouwen hadden stellig geluk, maar ook, maar
vooral, inzicht in de behoeften van de massa, geestkracht, geduld, volharding en in
het algemeen begrip van economische verschijnselen. Ze stonden midden in het leven
en ze moesten aanpakken. Ze waren geboren op die kentering van het kapitalisme,
die als leus voerde: goedkoop verkoopen door veel verkoopen. De e f f i c i e n c y
kwam ermee op en door het samenvoegen van tallooze bedrijven werden noodelooze
uitgaven vermeden en het aantal tusschenpersonen evenals de kostprijzen verlaagd.
De mannen, die deze initiatieven namen, kwamen uit het volk voort. Klein
begonnen, werkten ze zich dank zij noeste vlijt in overeenstemming met de
veranderende eischen omhoog. In dien tijd van toenemende welvaart, toen het
politieke leven in Europa zich gestabiliseerd had en het proletariaat zijn eischen
begon te stellen, maakte de massa aanspraak
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op meer gerief in het dagelijksche leven. Het begrip drong door, dat de winkelier
den klant moest lokken en op alle manieren tegemoet komen. Een overvloed van
waren overzichtelijk te kijk te stellen bleek de beste vorm van reclame.
De namen van Boucicaut, Dufayel, Chauchard en Cognacq gingen de wereld over,
niet alleen omdat de dragers de Bon Marché, het magazijn Dufayel, Louvre en
Samaritaine als het ware steen voor steen hebben opgebouwd. Deze menschen waren
idealisten op hun manier. Opmerkelijk is de rol, in deze ‘goede werken’ door vrouwen
gespeeld. Dit vrouwelijke inzicht beperkte zich evenmin tot het zakelijke gedeelte,
welk een groote plaats de ‘massa-spsychologie’ daarbij ook innam. Het idealisme
van man en vrouw vond vele kanalen ter uitstorting, zooals de zoogeheeten
weldadigheid en de sociale voorzieningen ten behoeve van het personeel, met name
ingeval van huwelijk, geboorte, ziekte en sterven. Daar zijn de prijzen, jaarlijks ter
beschikking van de Académie française gesteld tot steun aan groote gezinnen en
andere blijken van een deugdzame inborst. Daar is eindelijk die verfijnde vorm van
belegging en van het streven, het dagelijksche leven te veraangenamen door het
vormen van schilderijenverzamelingen.
In dit verband heeft wijlen Chauchard het meeste gerucht gemaakt. Zijn collectie
van Fransche impressionisten vindt men, met zijn borstbeeld, in het Louvre.
Chauchard was het toonbeeld van den ‘burger-edelman’, die de eigen uitvaart tot
een groteske grap van gezwollen praalzucht maakte. In poenigheid werd hij wellicht
door wijlen Dufayel overtroffen. Deze te schielijk rijk geworden vernufteling liet
zich een paleis bouwen aan de Champs Elysées. Hij bewoonde het alleen met een
staf bedienden. Deze woning was de ideale voorstelling van bizarren grootheidswaan.
De voornaam bedoelde pronk van de eene zaal was al vermakelijker dan die der
andere. Een boekerij ontbrak niet, maar het toppunt van dwaasheid was de badkamer
met zijn weelde van marmer en huis-telefoonlijnen. Deze stelden den bezitter in staat,
ook in toestand van bader met alle diensten van het huishouden in verbinding te
blijven.
Voor deze verleidingen is het echtpaar Cognacq-Jay niet bezweken. Als bedienden
in een winkeltje leerden ze elkaar kennen. Het begin was moeilijk, maar toen hun
harde inspanning overrompelend beloond werd raakten geen van beiden het hoofd
kwijt. Zeer rijk, kenden ze geen grooter genoegen dan te blijven zwoegen aan den
bloei van hun stichting. Heel hun leven en bij voorkeur de Zondagen brachten ze er
door. Ze gingen niet uit in de ‘wereld’ en zijn elkander spoedig in den dood gevolgd.
Maar ze leefden lang genoeg om zich van de juistheid hunner methoden te overtuigen
en om die verzameling bijeen te brengen.
Cognacq persoonlijk ging erin op, zijn vrouw voelde er minder voor.
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Wie hem kenden vertellen, dat men hem in zijn kamer kon betrappen, een beeldje
of snuisterij in de hand en dit met oogen en vingers streelende. Zijn voorliefde gold
die achttiende eeuw van speelsche nutteloosheid en wulpsche gracie, in flagrante
tegenstelling met de dagelijksche gerichtheid van zijn geest. Hij was een liefhebber
in den goeden zin van het woord, want hij liet zich zoo min bedotten met den prijs
als met de hoedanigheid. En de onderstelling is gerechtvaardigd, dat deze man, die
het beste van zich zelf aan het materieele ter wille van de massa gaf, bij het klimmen
van de jaren en het uitblijven van nakomelingschap den onzelfzuchtigen inslag van
zijn gemeenschapsbesef, die in het bedrijf onvoldoende ontplooiing vond, wendde
naar dien verzamellust van dingen, die op zich zelve mooi waren zonder de
vertroebelende elementen van den levensstrijd. Uit zijn leven, dat strijd was, wist hij
zich los te maken tot het leven op de wijze van een spel. En hij, wiens zakelijke
rechtschapenheid tegenstrijdige verlangens bij anderen moest verzoenen, in de eerste
plaats goedkoopte en degelijke afwerking, lette bij het tot stand brengen van dit
museum vóór alles op de ambachtelijke geacheveerdheid.
De schikking van dit museum is hem niet rechtstreeks te danken. Een kenner met
vermogen, welwillend als conservator opgetreden, heeft daarvan iets levends gemaakt.
Voorbeelden vond hij in de Wallace-collection en het museum van het echtpaar
Jacquemart-André. Het oogmerk, die over drie verdiepingen verdeelde kleine en
lichte vertrekken zuiver in stijl te houden, is geheel bereikt. Uit hoeken en gaten
moesten daartoe de lambrizeeringen, stoelen en tafels, gueridons en vazen,
vuurschermen en gobelins, aardewerk, porselein en al die verfijnde sieradiën van
dagelijksch gebruik als lodderein- en snuifdoozen, flacons en garnituren voor dit en
dat worden bijeengezocht en met uitnemende zorg in edele rust tezamengeschikt.
Cognacq bezat veel meer dan hier is gehangen en opgesteld, maar de inrichter bezweek
niet voor de verleiding, er zoo veel mogelijk te bergen. Alles is nu voortreffelijk te
zien en komt tot zijn recht. En ofschoon volstrekt niet alles van den eersten rang is,
er zijn eenige kapitale stukken, die elk museum hieraan benijden kan. Cognacq
beperkte zijn aankoopen niet tot Frankrijk noch tot de eeuw, die onmiddellijk aan
de revolutie voorafging. Italië, Engeland en de Nederlanden zijn vertegenwoordigd
en de eenheid van de verzameling lijdt er niet door.
De Franschen groepeeren zich rondom Watteau, Chardin, Fragonard, La Tour,
Greuze en Boucher. De ontwikkeling van hun kunst gaat via mevrouw Vigée-Lebrun,
Jeaurat en Nattier naar Gérard en Ingres. De aanwezige Italianen culmineeren in
Guardi en Tiepolo; de meesters uit de lage landen aan de zee in Rembrandt, Rubens
en Ruysdael. Dit boschgezicht van Ruysdael bereidt voor op den gesmoorden gloed
onder kruivend
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loof van de Barbizonners. De compositie van Rembrandt betreft Belaäm's ezel. Het
doek faalt in uitdrukkingsvermogen en de vraag blijve onbeantwoord, in hoever een
andere dan 's meesters hand voor het onbeholpene in de teekening verantwoordelijk
kan worden gesteld. Het aristocrateportret van Rubens is van ongemeene bekoring
door de fijnheid van stijl en de hooge physieke en geestelijke dracht.
De voorliefde van den verzamelaar ging naar Guardi uit. Zelden zal men zoo vele
keurige paneeltjes van dezen grooten kleine-meester bijeen zien. Het is een genot
deze doorkijken in stads- en watervertier op de hand te bezien om de fleurige pittigheid
van den toets en de franke frischheid van het palet. Met zijn tot het uiterste gepunte
penseelen wist de kunstenaar van elk geval, zelfs het meest als miniatuur behandelde,
iets monumentaals te maken door de sprankelende vastheid van zijn.... schriftuur.
Want elk geval scheen zijn door een feilen blik en zin voor samenvatting geleide
bedrevenheid in één beheerschte beweging neer te schrijven totdat het voor ons staat
in juweelige geklonkenheid, waarin geen element kan veranderd worden zonder het
geheel, het o zoo beperkte geheel, te schaden. Guardi zocht de doorkijken van poorten
in een drang naar geordende en daardoor stille levendigheid. En in het zuidelijke
licht gaan de menschen als kantige en kleurige stippen.
Anders Tiepolo. Tiepolo had den hang naar tumultueuze groepen en dramatische
bewogenheden. Hij laat de figuren in hun rijke dracht tezamen stuwen en deze
drommen blijven licht en bevallig als vogelzwermen, die zich elk oogenblik in de
doffe pracht van hun gevederten weer verheffen kunnen. Salonkunst is het, kunst
van en voor voornamen, kunstig gevulde vakken, waarvan de zwier zich makkelijk
schikt in den ernstigen en blijden tooi van Venetiaansche paleizen. Hij, Tiepolo, en
de Japanners hebben dien affiche-teekenaar van het f i n d e s i è c l e , den nog
levenden, maar blinden Chéret tot voorbeeld gediend, voorbeelden, die zijn
oorspronkelijke begaafdheid bij den geest van den toenmaligen boulevard heeft
aangepast.
De pastelbeeltenissen van La Tour verloren nog niets van hun ademende leven.
Deze statieportretten zijn een wonder van techniek, want ze werd tot een hoogte
opgevoerd, waarop ze zich laat vergeten. Het zelfportret en de andere naar
aristocratische heeren en dames schijnen gisteren op het papier geblazen. Men staat
versteld van deze psychologie bij zoo stuivende materie. Uit de fijnste tinten zijn ze
opgebouwd en zie hoe scherp de lippen werden gegrift en de oogen en de lokken.
Het is waar, dat La Tour zich niets behoefde te ontzeggen. Hij kon zich duur laten
betalen en de middelen, waarvan hij zich bediende, waren van den eersten rang. Zijn
modellen moesten voordeelig uitkomen en La Tour verstond in dubbelen zin de kunst
van hen te laten glimlachen zonder de souvereiniteit van zijn kunstenaarsvermogen
te verraden.
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LA TOUR.
‘LA PRÉSIDENTE DE RIEUX,’ PASTEL.
(MUSEUM COGNACQ-JAY, PARIJS).
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JEAURAT.
‘L'OPÉRATEUR BARRI.’
(MUSEUM COGNACQ-JAY, PARIJS).
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Grand seigneur, stelde hij zijn tijdgenoot Perroneau in de schaduw. Deze was arm
en zijn krijt van mindere hoedanigheid. Perroneau vond moeilijker sujetten, maar de
beeltenissen, door zijn stift van tijdgenooten gemaakt, doen volstrekt niet voor die
van La Tour onder. Perroneau was minder ‘glad’ dan La Tour en de afwezigheid van
de verleiding, modeschilder te worden, kwam aan de ontplooiing van zijn sterke en
zuivere talent ten goede.
Wie Watteau in zijn ware grootheid wil zien lette op zijn hier gehangen schetsen,
met wat kleur opgewerkt. Deze losse gestalten uit de groote wereld maken in het
zwenken van de rijzige lijnen en de grandezza van die schoon gedragen kleeren
dieper indruk dan zijn schilderijen. Want de kunstenaars van toen waren wel verplicht
op bestelling te leveren en ook gebeurtenissen uit lang vervlogen tijd bij de dartele
behaagzucht van hun eeuw aan te passen. En in de zelf koestering, welke met de
wezenlijke dingen van het leven speelde, was een stijl, die beeldhouw- en schilderwerk
op hun beurt tot edele gebruiksvoorwerpen maakte. Men vroeg beheersching en het
temperament uitte zich nooit ruw. De schilderdrift behoefde er niet minder om te
zijn.
De felste was stellig Fragonard. Zijn streek is bevracht met de bliksemflitsen van
Hals en hij was een der weinigen, die, boven eigen tijd, door vroegere stoere kunst
van andere landen geboeid werden. Fragonard zocht zijn ‘stof’ verder dan in de
herdersspelen, de vriendelijke vrijagie en de vermomde ondeugendheden van de
regeerende klasse. Zijn kleur is van edeler gehalte dan die van den teeren en
wulpschen Greuze.
Diens kinderportretten boeien ons niet meer, daar liefelijkheid moet vergoeden
wat er aan liefde ontbreekt, maar fijn afgestemde harmonieën was zijn palet rijk en
de oppervlakkigheid van zijn uitdrukkingskracht mist élan noch zwier. In elk geval
is zijn talent minder gestold dan dat van Boucher, hetwelk in gladde gaafheid
doodgeloopen is. Dienovereenkomstig lijden zijn voorstellingen aan bloedarmoe.
Zijn behoefte aan uitvoerige precieusheid dreef hem naar mythologische composities,
waarvan de bloemige glazigheid voor een boudoir-panopticum bestemd is.
De Engelsche tijdgenooten van die Fransche generaties zijn te zwak
vertegenwoordigd dan dat ze afzonderlijk vermeld behoeven te worden. Alleen voor
Lawrence kan een uitzondering worden gemaakt. Na hem opent zich het uitzicht op
de eerste teekenen van de romantiek.
Dit museum van lichte voornaamheid stelt den gewonen man in staat, voor drie
frank veel moois te zien. Zoo wilde het Cognacq, die zelf dag aan dag langs het
Louvre-museum kwam en er pas veel later inliep, eenvoudig omdat de stugge
verslotenheid hem lang had afgeschrikt.
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Deze wereld,
door Anthonie Donker.
Op een kleine, lichte ster
in een dal der heem'len,
zagen wie gelukkig zijn
eens een wereld scheem'ren,
Klein en snel, en schel verlicht
door de ruimte draaiend,
ordeloos en onbestemd
wentelend en zwaaiend.
In den grooten, diepen nacht
tusschen held're sterren,
was het een onrustig licht,
flakkerend van verre In denzelfden nacht waarin dit
vreemde schijnsel was ontstaan,
is het redeloos en spoorloos
en vanzelve weer vergaan.
Wat zoo snel afzijds geschiedde
is verloren en vergeten;
al het duister, droef gebeuren,
nergens is het ooit geweten.
Op een kleine, lichte ster
in een dal der heem'len
zagen wie gelukkig zijn
deze wereld scheem'ren -
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Juf
door Henriette Barbe.
(Slot).
WAS er in mevrouw iets veranderd?
Wel liep zij de eerste dagen van haar terugkomst druk gebarend en met opzichtig
geruisch van het wijde kleed van de keuken naar den kelder; moest zij alles
controleeren en nakijken, maakte zij eindelooze notities van dingen die veranderd,
verbeterd moesten worden.
Alleen in de kinderkamer vertoonde zij zich weinig en als zij er kwam, maakte zij
slechts losse opmerkingen, die geen weerwoord behoefden: Zou er werkelijk iets in
haar veranderd zijn? Heel heimelijk begon het weer te glanzen in juf. Mevrouw
beneden, juf boven, maar beiden baas op eigen terrein, zoo hoorde het tenslotte ook.
Op een morgen, een week nadat zij thuis was gekomen, toefde mevrouw langer dan
gewoonlijk in de speelkamer. Wel zeide zij niets over de kinderen, maakte zij opnoch aanmerkingen. Zij scheen echter niet uitgekeken te raken aan de portretten op
den schoorsteen en zoo eindeloos lang als zij aan het venster bleef staan.... Ineens
zette zij zich aan de tafel en zonder juf aan te zien begon zij: ‘Juf ik moet je iets
zeggen. Je weet de kinderen worden grooter. Eramy begint al 'n heel meisje te
worden.’
Juf knikte met instemming. Dat werd ze zeker.
‘En zie je in Adyar hebben ze me gezegd: Een moeder behoort in haar gezin. En
.... ik vind dat ook. Dus .... voortaan ga ik het zelf doen. En wanneer jij nu eens naar
iets anders zou willen omzien....’
‘Omzien naar wat?’ vroeg juf schichtig.
‘Naar een andere betrekking.’
Juf's oogen schenen te verglazen van schrik. Haar adem ging moeilijk. ‘U bedoelt
toch niet, dat ik hier vandaan moet, mevrouw,’ tastte eindelijk haar zielige stem.
‘Ja juf, lieve mensch natuurlijk, maar ik weet iets anders voor je. Ik heb een nicht
buiten de stad, die een juffrouw noodig heeft bij de kinderen tegen Augustus. Zie je,
ik had het zóó gedacht; wij nemen van het jaar vroeg vacantie, dan gaan we met de
kinderen naar Zwitserland, al over vier weken en dan kun jij ook eens lekker tot rust
komen tot je in je nieuwe betrekking gaat. Je krijgt natuurlijk minstens drie maanden
salaris.’
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Was de kamer nu een woeste zee, zijzelf een hulpeloos schip dat zonder genade heen
en weer werd gesmakt?
‘Acht jaar’ bracht juf het er eindelijk met moeite uit. ‘Acht jaar mevrouw?’
‘Juist juf, acht jaar. Dat is toch immers erg lang, Dan kan iedereen wel begrijpen
dat er eens een verandering moet komen, de kinderen worden grooter.’
Mevrouw vond juf griezelig met die glazige oogen. Zij had het haar immers zoo
zacht mogelijk gezegd. Niemand kon je toch kwalijk nemen, dat je niet langer iemand
bij je kinderen hield, die alleen bakerzorg gaf. Bovendien wilde zij het zelf doen, dat
was tenslotte haar moederplicht en hoe eerder zij haar invloed deed gelden, hoe beter.
‘Zie je juf, je moet maar denken: het is zoo tijdelijk, dit aardsche bestaan, een
uiterst kleine schakel in een eindeloozen keten van levens. Het is voorbij eer je het
weet, daar hebben ze op die bijeenkomsten ook zoo mooi over gesproken. Het doet
er ten slotte allemaal zoo weinig toe. En we zijn altijd buitengewoon tevreden over
je geweest, daarom kom je overal terecht.’
Maar toen juf zoo niets antwoordde, haar zelfs niet aankeek, liep zij in een
verdrietig schouderophalen de kamer uit. Reeds bij de deur zeide ze nog als terloops:
‘O ja, juf, de kinderen weten er niets van. Die wilde ik het pas zeggen, wanneer we
op reis zijn.’
Weg, weg, hamerde het in juf's strakke hoofd. Ik moet weer weg, het is hier ook
al een doorgangshuis geweest. Maar de kinderen, de kinderen. Wiesje, die altijd ziek
wordt als ze op de tocht loopt en Huugje.... Mevrouw gaat het zelf doen en ze weet
niet eens dat je eerst nog wat met Huugje moet praten eer je hem toedekt en dat
Wiesje walgt van eieren. Maar ze kan het niet eens, ze.... ze.... Er branden twee vurige
plekken op juf's beenige wangen, haar oogen licht en toornig. De kinderen aan die
vrouw overlaten. Zij stond overeind. Zeggen moest zij het haar.
Op de gang stuitte zij op meneer, Het liefst zou hij haar uit den weg zijn gegaan,
meneer. Maar juf was al te dichtbij.
Met een meewarigen blik haar gelaat omvangend, zoo wit, zoo verwilderd zeide
hij. ‘Het spijt me zoo juf, werkelijk het spijt me, maar je weet 'et. Mijn vrouw....’
Vier dagen lang had hij eerlijk gestreden om het behoud van juf, de vijfde echter
had hij het opgegeven. Met Hetty viel niet te praten. Bovendien was hij zijn oude
vriendinnetje tegengekomen dat zeer veel neiging had getoond om de verbroken
banden weer aan te knoopen, zoodat het hem op dat oogenblik wel noodig voorkwam
om eenige concessies te doen. En hij had er zich mede getroost, dat, indien juf bleef,
het toch op 'n débâcle uit zou loopen. Maar toen hij haar daar zoo gebroken voor
zich
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zag staan vroeg hij zichzelf af of hij niet anders had behooren te handelen.
‘Ach juf, het is nu eenmaal zoo. Het gaat allemaal anders als wij zelf willen, maar
daar stoort het leven zich niet aan. En je weet 'et juf, mijn vrouw....’ Meer dan ooit
hadden meneer's oogen nu dat hulpelooze, dat verlatene....
‘Ja meneer, ja, ja,’ mompelde juf. Haar boosheid was uit elkaar gespat. Op lamme
beenen sleepte zij zich naar de kinderkamer terug. Nooit meer hier zitten, dacht zij,
terwijl zij naar de marmeren schoorsteen staarde, vol met prullen van de kinderen.
Nooit meer - en zij keek naar het kleedje voor den haard, uitgesleten door Huugje's
trappelende voetjes en naar de streepjes op het behang, opgeteekend als de kinderen
gemeten werden. Nooit meer Wiesje een doek om den hals doen, als zij over keelpijn
klaagde, nooit meer Huugje afzoenen als hij een driftbui had gehad, nooit meer
spelletjes verzinnen als er kindervisite was en meneer.... Zij drukte het hoofd in de
handen, maar huilen kon zij niet.
Van tijd tot tijd viel er een onverschillige slag van de klok aan den wand en alsof
het zich in een ijswereld spiegelde, zoo vreemd en koud glansde het lamplicht.
Eindelijk toen de klok wederom maande stond juf op. Op die manier zou zij morgen
om zeven uur niet bij de hand zijn om Huugje aan te kleeden.
Het was de eerste maal in al die jaren dat zij zich nog niet even over het slapende
jongetje boog en aan het lichtje dacht zij niet.
Eindeloos lang duurde het eer hier en daar een vroege vogel zijn verwondering
over den nieuwen dag in prille kreetjes uitte en ergens in de verte een eerste tram
over de rails denderde, maar toen een aarzeling van licht aan het behangsel blauwde,
trok zij de deken over het hoofd. De kamer behoefde niet te weten, wat er met haar
gebeurd was.
‘Juf, juffie, slaap je nog?’ Zij werd bij den neus getrokken, een luid getoeter echode
in haar ooren. Toen zij de oogen opsloeg, staarde zij in Huugje's jolige snuitje.
Hij eerder wakker dan zij? Als een somber beest stak de herinnering van den
vorigen avond in haar op. Nog maar een maand, één maand.... Als zij het allemaal
aan Huugje vertelde? Hij zou zijn moeder misschien wel op haar besluit weten terug
te brengen.
Zij bestaarde zijn gezichtje, keek naar zijn klare oogjes, zijn grappige wipneusje,
zijn ruige blonde haar, omving zijn heele sterke lijfje, waarmede hij als een jong
haasje door het bed sprong en ineens kreeg zij het gevoel alsof zijzelf het was, die
hem ter wereld had gebracht.
Er schoof een mist van tranen voor haar oogen.
Maar nu was Huugje direct bij haar. ‘O juffie, wat is er, heb je pijn? Nee niet
huilen juffie, je mag niet huilen!’
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Ach, die twee warme handjes, die op haar voorhoofd werden gelegd, dat zachte
gezichtje tegen het hare.
Ineens wist zij het nu: dat Huugje het niet weten mocht eer zij goed en wel weg
zou zijn en Wiesje evenmin.
Om nu altijd een vroolijk gezicht te zetten, te lachen, te zingen zelfs, terwijl je het
zoo koud had van binnen.
‘Wat doe je, juf, wat maak je daar?’ Het was Huugje, die zich tusschen haar en de
naaimachine drong.
‘Dat zijn pakjes voor jou als je naar Zwitserland gaat.’
‘En ga jij dan niet mee?’
‘Nee, deze keer niet.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik ook wel eens vacantie wil hebben.’
‘En kom je dan later niet. Ik vind het niets leuk, ik....
‘O, later .... Kijk es Huugje, zie je dien grooten hond daar beneden, wat blaft 'ie
dat arme kleine beestje aan.’
‘O jà, jà. En Huugje nu naar het raam om zijn verontwaardiging over zooveel
slechtheid uit te schreeuwen.
‘Juf, juf, luister es.’ Het was Wiesje, die haar bij den arm vatte. ‘Hè juf, wil je
even kijken of die sommen goed zijn. En als ik na de vacantie naar de 5e klas ga, zal
je mijn lessen dan heusch altijd overhooren? Bah, ik vind het akelig huiswerk. Emmy
vindt het gek, dat ik overhoord moet worden. Maar iedereen is toch niet even knap,
hè juf?’
‘Nee, dat is lang niet iedereen.’
‘Dus dan zul je me àlles overhooren?’
‘Ja, alles, tenminste.... Wacht, laat ik even kijken of die jurk lang genoeg is.’
‘O juf, wat neem je veel mee op reis.’ Als jonge honden dolden Huugje en Wiesje
om de koffer, die juf voor zichzelf pakte. ‘Wat neemt juf veel mee op reis.’
‘Ja, maar ze gaat ook lang uit de stad, want juf heeft ook wel eens recht om goed
uit te rusten.’
‘Hè juf Neem je dat portret van je zuster mee. En je gaat naar je zuster toe?’
‘En juf, neemt ook haar bonten kraag mee. O jé, wat zal ze het warm hebben in
den zomer.’
‘Niks leuk, dat juf niet mede naar Zwitserland gaat.’
‘Nee akelig, maar ik laat me niet door Anna wasschen.’
‘En aan mijn haar zal ze ook niet komen.’
‘Maar als juf weer terug is, dan hoef ik lekker niet meer te doen wat Anna zegt,
hè juf?’
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‘Eén twee, drie,’ telde juf met mistige oogen haar nachtjaponnen. Haar bevende
handen woelden in de koffer. ‘Kijk Huugje, wil jij dat doosje van Noocdwijk hebben
met al die schelpen er op en Wiesje, jij vindt immers die Schotsche maasbal zoo
mooi, is het niet?’
‘Ja juf, fijn, eenig. Laat es kijke, wat heb jij?’
Kakelend trokken zij met hun schatten naar de vensterbank waar zij uitvoerig de
schoonheid van hun nieuwe bezit ontleedden.
‘Dol zoo'n maasbal.’
‘En m i j n doosje. Ik wou dat juf iederen dag koffers moest pakken...’
De tijd kromp in. Nog veertien dagen, nog dertien, nog maar twaalf. En mevrouw
die niet terugkwam op ‘het zelf te willen doen,’ meneer, die niets zeide van dat zij
toch bij hén hoorde.
Juf deed de boodschappen, ruimde de kasten op, pakte de koffers. De tijd kromp
in. Het werd de voorlaatste, het werd de laatste dag.
‘Als ik maar niet mede naar den trein behoef te gaan, meneer,’ had zij smeekend
bijna gezegd toen zij op den voorlaatsten avond haar salaris in ontvangst nam met
de gratificatie en het cadeau dat zij haar hadden toegedacht.
‘Nee, nee, natuurlijk niet, juf,’ suste meneer en mevrouw zeide welwillend: ‘Het
is niet eens noodig, we zijn meer dan genoeg.’
Zij waren meer dan genoeg en ze hadden genoeg aan zichzelf dien roezigen ochtend
waarop de muren van het huis te sidderen schenen van de drukte daarbinnen.
‘Juf, mijn stofmantel, die heb ik toch in mijn kleerkast opgchangen, ik weet 'et
zeker.’
‘O juf, kijk es, nou zit er al direct een gat in mijn schoone kous en de andere zijn
allemaal ingepakt.’
Juf hier, juf daar en geen seconde om nog eens rustig met de kinderen te zitten,
om voor de laatste keer te luisteren naar de wijdloopige verhalen van Wiesje, om
Huugje's mollige lijfje te knuffelen: geen moment zelfs om ze te kalmeeren als ze
oververmoeid en geprikkeld door al de drukte elkaar in de haren vlogen.
En toen het oogenblik kwam, dat er niets meer te doen viel en zij tijd had om ze
beiden nog even te pakken, toen stond daar juist de auto voor de deur, jaagde
mevrouw: ‘Kom vooruit, we komen anders te laat.’ Handdrukken: een lange handdruk
van meneer, een dikke zoen van Wiesje en nog een, nog een: toen twee armpjes, die
haar om den hals werden geslagen, die los weer werden gelaten omdat mevrouw
hijgde: ‘De trein wacht niet.’ Maar door haar betraande oogen zag juf voor de nuit
van de auto eensklaps een wit gezichtje, hoorde zij een stemmetje, data angstig riep:
Juf-juffie....
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Het geluid, dat verloren ging in het getoeter van den wegrijdenden wagen.... Of
Huugje er eindelijk iets van begrepen zou hebben?
Nog denzelfden avond zat juf in de huiskamer van haar zuster. Haar zuster was een
slooverig vrouwtje dat als naaister haar brood verdiende. Voor het weinige, haar
toebedeeld door het leven, had zij vergoeding gevonden in het feit, dat een naaste
bloedverwant bij zoo een deftige familie in betrekking was.
Honderdmaal had zij tegen wie het hooren wilden - en dat waren er velen op het
stille dorp - uitgewijd over het prachtige huis met de vele bedienden en de
voortreffelijk opgevoede kinderen.
En dat haar zuster daar maar doelloos op dien stoel tegenover haar zat en nooit
meer terug ging....
Terwijl zij theewater opschonk zeide zij: ‘Marie, wanneer je de straat opgaat en
de menschen houden je aan om te vragen wat je hier doet, dan moet je zeggen: Ik
ben met vacantie. Het gaat de menschen niks aan wat je doet en laat.’
Juf had een matten hoofdknik.
‘En als je dan weer zoo'n betrekking hebt bij de groote lui en die krijg je vast, want
de deftige menschen nemen altijd een juffrouw op jaren bij hun kinderen, dan is het
tijd genoeg om ervan te vertellen.’
Weer knikte juf, maar bij zichzelf dacht zij: Ik wil geen betrekking meer bij
kinderen, neen dat niet, dat nooit meer....
Toen haar zuster niet uitgepraat raakte over de goedgeefschheid van de familie,
die haar salaris liet doorgaan tot zij een nieuwe betrekking zou gevonden hebben en
dan nog een paar maanden extra, zei zij echter: ‘Daar ga ik nu eens rust van nemen.’
En zij nam rust, zij probeerde het tenminste. Den volgenden morgen stond zij niet
op van het kleine krakende bedje in het nauwe zolderkamertje. Maar den dag daarop
vertoonde zij zich weer aan het ontbijt; de rust bekwam haar niet goed.
Zij hielp haar zuster nu bij het bereiden van het maal in het uitgesleten keukentje,
waar het altijd naar kool en aardappelwater rook. Zij zat te naaien achter de
stijfgestreken wit-kanten gordijnen in de muffe voorkamer en van tijd tot tijd maakte
zij een wandelingetje in het dorp.
Over het met linden beplante marktplein weerklonk de rythmische slag uit een
smederij; af en toe ging in de diepte van een duister winkeltje er een belletje over en
aan den zwengel van den hardsteenen pomp bengelden steeds een troep joelende
kinderen. Zij kenden haar allen van de jaarlijksche vacantie, die zij er doorbracht.
De meesten groetten haar in hun boersch dialect, en sommigen liepen op klepperende
klompjes met haar mede. Maar juf gaf nauwelijks antwoord op hun luidruchtig
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gesnap; zij zag ze niet, evenmin als zij de zon zag, die iederen morgen weer uit lichte
nevelsluiers zich loswikkelde; evenmin als zij nog iets hoorde van de stille melodie,
waarop haar leven daarginds was afgestemd geweest. Haar troffen slechts de dingen,
die de herinnering in haar opriepen aan het tijdperk, dat als dichtgemetseld achter
haar lag; de gouden boterbloemen, waarvan Wiesje bossen placht te plukken, die juf
allemaal te dragen kreeg omdat ze in haar warme handen verlepten; de steenen in de
kiezelputten op de hei: bruingevlekte, gemarmerde, zóó konden ze haar betooveren
dat zij soms zich bukte om ze op te rapen: Wat Huugje er blij mede zou zijn! Totdat
ineens de greep van haar hand verslapte, zij ze neer liet vallen, één voor één. Huugje....
bijna iederen nacht schoot zij verschrikt wakker uit haar droom - was hij het niet die
haar riep - en iederen morgen bij het ontwaken was het een bedje aan haar zijde, dat
haar oogen het eerst zochten....
Neen, zoo hield zij het langer niet uit, zij wilde weer in betrekking gaan, maar als
noodhulp, niet meer voor vast; zich ergens hechten, dat nooit meer.
En zoo reisde zij op een middag naar een tijdelijke betrekking bij een weduwe
met een achterlijke dochter.
Er wachtte haar aan het dorpsstation een tengere vrouw op wier door-zichtig-wit
gezicht te smal bijna was voor de groote bedroefde oogen; er wachtte haar in de
woning een meisje van zeventien jaar, stuntelig van bewegen en dat met haar plompe
hoofd, omlijst door glimmend zwart haar, op een zeehond geleek.
Juf voelde, dat zij voor dat kind, dat met haar nijdig-flikkerende oogjes haar
‘indringster’ scheen te willen toeroepen, wel nooit sympathie zou kunnen opvatten
en zij vond het goed zoo.
Veel had de moeder te vertellen en uit te leggen, eer zij haar dochter aan de nieuwe
hulp toevertrouwde. Van haar prille jeugd af was Annie een eigenaardig kind geweest:
driftig en onbeheerscht. Op school had zij moeilijk geleerd; na haar twaalfde jaar
was haar verstand stil blijven staan. Toch was zij niet zonder belangstelling. Ze las
graag kinderboeken, hield veel van plaatjes kijken en was dol op muziek. Maar het
ergste waren haar buien van woede en haar stugheid tegenover vreemden. De moeder
was er zich van bewust, dat zijzelf haar dochter te na stond om durend een gunstigen
invloed te kunnen uitoefenen, het geld echter voor een goede hulp ontbrak haar en
zoo was zij aangewezen op de diensten van het meisje, dat nu met vacantie was: een
zestienjarig kind: goedhartig, maar eigenwijs en onhandig, want vroeg in den morgen
trok mevrouw Ruijs de deur achter zich dicht om naar haar kantoor te gaan.
Ook juf bleef den ganschen dag alleen achter met de dochter. Het meisje zette zich
dan gewoonlijk op een bank in den tuin en juf repte
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zich in de huishouding. Dat het dienstmeisje met vacantie niet zeer voortreffelijk
was, dat zag juf wel aan het slecht-onderhouden keukengerij, aan de stoffige kamers;
dat zij weinig paedagogische gaven bezat, dat merkte zij aan de dochter, die, behalve
haar moeder, een ieder als haar vijand beschouwde, de huishoudelijke hulp in het
bijzonder. Juf mocht haar behulpzaam zijn noch bij het kleeden, noch bij het eten,
zelfs wanneer juf haar naar binnen riep voor den koffiemaaltijd kwam er geen
antwoord op de vraag of zij het prettig had gehad in den tuin. En juf gaf zich niet de
moeite om het kind voor zich te winnen. Wat ging het haar tenslotte aan? Als zij de
kamers schoonmaakte, het eten kookte, Annie haar deel gaf van alles, wat had zij
dan verder te maken met een familie, die zij na drie weken weer zou verlaten?
Maar als in den middag de moeder thuiskwam en zij gedrieën theedronken onder
het zon-doorschenen gebladerte van den ouden noteboom in den tuin, of in den koelen
avond zij de watergroene korenlanden nog even inliepen, stil pratend over de
voorvallen van den dag, dan voelde juf zich bevangen van een milde genegenheid
voor het teere vrouwtje aan haar zijde, wier gelatenheid om de noodlottigheden des
levens haar het beeld te binnen bracht van iemand, voor wien zij wel zeer veel
sympathie had gevoeld, van meneer....
En bijwijlen kon er dan een spijt in haar opkomen om het oogenblik van scheiden,
dat aanstaande was, maar als zij naar de dochter keek die zwaar als een meelzak aan
den arm der moeder hing en star bleef zwijgen zoolang juf met hen opliep, voelde
juf haar spijt vergaan: neen, dat kind, dat geen moment in haar de herinnering opriep
aan die twee anderen, die haar zoo dierbaar waren geweest: aan Wiesje, aan Huugje,
dat kind zou zij nooit durend kunnen verzorgen, hoe stumperig zij ook mocht wezen.
Een week later, op een regenachtigen middag, twee dagen voor juf's vertrek, duurde
het buitengewoon lang eer mevrouw Ruijs terugkwam uit de stad, waar zij haar
bureau had.
De klok sloeg vijf uur, de klok sloeg zes uur, en geen hek dat werd open en
dichtgegooid, geen voetstap op het grint in den tuin.
In de keuken stond het eten doelloos te zeuteren op de petroleumstellen - Mevrouw
heeft haar trein gemist, peinsde juf, die tot laat in den middag was bezig geweest met
koken en wasschen. Zij dacht aan Annie, het arme kind zou nu wel heel ongerust
zijn, nog ongeruster dan zijzelf. Maar op dit oogenblik vooral zou zij wel niets van
juf willen weten.
En toch, toen er eindelijk niets meer te doen viel, besloot juf om naar de huiskamer
te gaan.
Muisstil trad juf het vertrek binnen. Annie zat voor het raam en keek
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naar buiten. Zij keek niet om toen zij juf's gedempte stap hoorde en juf keek niet naar
haar.
Juf moest een rustbankkleed repareeren. Zij boog haar knikkende knieën voor de
divan en met bevende vingers liet zij haar naald door het stugge fluweel gaan. Nooit
was het oog van de naald zoo klein geweest als dien avond, nooit het velvet zoo dik
en hard. Telkens moest zij den draad, die voortdurend aan haar vingers ontglipte
weer insteken. Maar in de stilte weerklonk slechts het droge geritsel van haar rokken,
het zachte verschuiven van haar knieën.
Het begon te duisteren. Uit fluweelzwarte hoeken trokken donkere schaduwen op,
ze verdreven het laatste licht, dat in kwijnende glanzen op de ruiten was
achtergebleven.
Plotseling kwam er beweging in de kolos bij het raam. Annie stond overeind. Zij
duwde het hoofd tegen de rinkelende ruit en tusschen de druipende linden door zocht
haar borende blik den weg. Zij zuchtte, en nog en nog eens, lang en klagelijk.
Schichtig toen wendde zij het hoofd om. Haar oogen tastten naar die van juf. Zij
wilde iets zeggen, maar de woorden wilden niet komen. Toen zij het hoofd weer
tegen de ruiten bonsde, stootte zij ineens uit: ‘Wat blijft moeder lang weg.’
Het was de eerste maal dat uit zichzelf zij het woord tot juf richtte sedert deze haar
verzorgde.
Juf trok haar knieën, die beefden als lucifershoutjes, moeizaam van den grond op.
‘Kom, kom,’ troostte zij. ‘Moeder komt wel eens meer laat thuis. Er zijn nog twee
treinen. Ze heeft de andere gemist.’
‘Dat kan niet, ze mist nooit een trein, ze mist nooit een trein.’
Gejaagd begon het meisje op en neer te loopen: van het raam naar de deur, van de
deur naar het raam: tienmaal, twintig maal. Eensklaps bleef zij pal voor juf staan.
Haar handen grepen krampachtig die van juf, haar plompe lijf botste tegen het schrale
lichaam van juf op en klein en gebroken, zooals alle kinderen, die bij juf om steun
en troost hadden gezocht, hijgde zij: ‘Ik ben bang.’
En zooals alle kinderen, die zij steun en troost had gegeven, suste juf nu: ‘Welnee,
welnee. Er is niets om bang voor te zijn. Kom eens naast me zitten. Ziezoo en luister
nu eens.’ En terwijl het meisje haar handen overgaf en ook haar moede hoofd praatte
juf zoo stil en rustig, dat niet alleen het kind, maar ook zijzelf er van overtuigd was,
dat het nu niet lang meer duren kon.
Het duurde niet lang meer: ineens, eer zij het begrepen, weerklonken er stappen
op de trap, werd de deur geopend en kwam de moeder de kamer binnen, de moeder,
die een wijle roerloos stond omdat eindelijk er dat gebeurd was waarop zij zooveel
jaren vruchteloos had gewacht.
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Lang zat juf dien avond op den rand van haar bed, eer zij zich te slapen legde. Een
vreemd gevoel, had haar hart bevangen; het bonsde zóó zwaar, zóó diep, dat zij er
de hand op moest leggen om er de felheid van te bedwingen. Maar die hulpelooze
oogen dan ook van dat angstige kind, die blijde oogen van die verraste moeder; oogen
waar je enkele weken geleden nog niets van wist en waarvan je nu het gevoel had,
alsof je ze altijd had gekend....
Haar mistige blik zocht het nachtlichtje dat glimlachte en glansde als in den tijd
toen haar bestaan nog was als een snoer van blijde momenten. En terwijl zij haar
gelaat in haar gevouwen handen drukte, bepeinsde zij, dat het hier en daar en overal
was. Kon een mensch dan ooit geheel verlaten zijn?
‘Mevrouw,’ zeide juf den volgenden morgen, voor dat deze naar de stad ging. ‘Ik
heb er eens over nagedacht maar misschien zoudt u mij wel als huishoudster kunnen
gebruiken. Ik geloof wel, dat ik het met Annie zal kunnen vinden en veel salaris is
niet noodig. Ik ben zoo lang in betrekking geweest, dat ik wel wat heb overgespaard.’
De groote oogen van het vrouwtje stonden ineens vol tranen.
‘Ach juffrouw Gerlings, als dat mogelijk zou zijn.’
Dien dag voor het eerst sedert zij het groote huis in de stad verlaten had, hoorde
juf wederom diep in zich iets van het gemurmel van die stille melodie, die haar het
leven daarginds tot zooiets warms en glanzends had gemaakt.
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Verzen
door P.C. Boutens
Een weerzien
In den avond, als de rozen bloeden,
Zijt gij tot mij weêrgekeerd,
Als voor zaalgen spijt of wroeging
't Licht nog enkle hartekloppen duurt.
In doorguld-albasten beker
Van de stilte viel de bare groet
Zonder éen weêrklank naar het verleden,
Van geen enkele belofte groot.
Als twee luisterveege wolkgedaanten
In den afgrond van zons ondergang
Naar elka êr oplaaien en vergaan in
Eén verheerlijkte vernietiging,
Zoo verzonk verzoening en haar boodschap
In Gods groote onuitgesprokenheid,
In den wereldendoortrilden voorhang
Voor de heimenis van zijn gelaat....
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Weg van 't eiland van den schemer,
Aangeteisterd door den vloed
Van den nacht die tegelijk uit aarde en hemel
Ademblind kwam opgezet,
Bleef geen uitweg voor ons twee tezamen
Ter gastvrije donkerheid,
Tot de tent der zielsvereende ekstaze
Op de bleeke brug van lijf en bloed;
Wees geen uitgang naar de lichte dagen
Van het zoet bezonnene bezit
Dat der ziel vergunt haar ballingschap te laven
In zijn eindeloos verstild gebed.
Achterbleven we in ons zelf verlaten
Vóór het afscheid ons liet uitgeschud
Als wien van zijn oogst uit hoop en schade
Geen zaaikorrel overschiet
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Voor het hongrig braakveld van den akker
Door verlangen rustloos opgeploegd
Tot de wortelwellen en de sappen
Waaruit dood en leven vrucht....
Machteloos geslagen en gebroken Welke kracht was van haar uitgegaan? Lag de slapelooze ziel besloten
In der binnenwaatren ban
(Buiten dreven maan en sterren
Onverschillig raaklings langs,
En de wijde mond'ngen van den melkweg
Strakten weg in glinsterijs)
Tot tezamen met den aardschen uchtend
De vernieuwde daagraad van den droom
Als een open roos de hemelen verluchtte
En de oneindigheid innam:
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Schijnverloren prijsgegeven posten
Klaarden uit der jaren mist
Diepvooruitgeschoven in de sonten
Van de nieuw ontdekte kust;
Der gedachten volgeruste vloten,
Lang uiteengeslagen en gestrand,
Reiden zich slagvaardig en ontplooid in
Eén aaneengesloten machtig front
Naar den eeniglijk onwankelbaren
Spiegelbouw in 't wankele verschiet,
Park van borchten en stervaste zaten,
Dat Gods luister overschaduwd houdt;
De opgezeten legerkaravanen
Hielden elk in hare stelling pal,
Wachtend reisgereed in t zadel
Op het volgend zegezekere bevel
Van den verren aardediepen hartklop,
Weêr tot gaven aanslag sterk,
Nu de duisterste geringste
Van Gods runen
In haar uitkomst feilloos bleek.
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Zalige doem
Nu in dees stilte
De luide wereld breekt
Zoo vaak gij 't wilt en
Den korten toover spreekt:
Nu 't eigen hart der
Niet meer te ontworstlen kolk,
Der telkens zwarter
Verderf dreigende wolk
In het omvâmen
Tegelijk opengaat
Als binnenkamer,
Als veilig toeverlaat
Dat sluit zijn wanden
Over en om ons heen:
Gelijk ons handen
Zuiver rusten ineen:
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Gelijk onze oogen
In blikken overweêr
De bruggen bogen
Van dit tijloos verkeer:
Gelijk ons lippen
Den gloed in onze borst
Koelen te dippen
In haar vereenden dorst Nu staat bewezen,
Volrezen als een bloem,
Onze onvolprezen,
Onze onafwendbre doem,
Nog slechts ontvanklijk
Voor liefdes daaglijksch brood,
Enkel afhanklijk
Van God en aardschen dood:
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O vast vertrouwen
In wat nooit duur hier had:
Groeiend ontvouwen
Van blad naar bloem naar blad:
Verlangen - derven;
Bezit - verlies - gemis:
Wat te oversterven,
Maar nooit meer te overleven is.
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Sint Maarten
In 't herfstig ijl gebla êrte
Verdiept Uw ver vermoed beleid
Met de zon van Sint Maarten
Tot zomermilde klaarte
Van dadelijke aanwezigheid.
De neveldompe doeken
Die dekken hart en oogen blind
Bij ons verloren zoeken
In werelds diepste hoeken,
Vergaan zoodra Uw lust ons vindt.
Wat komt Uw aandacht plukken
Ter leêggerooide tuinderij?
Naakt beeft ons rijp verrukken
Onder Uw keurend bukken Toch gaat Gij nog aan ons voorbij.
Wij zien Uw oogen streelen
Tot in de teêrste vouw en kreuk,
Eer straks Uw stormen spelen
Met zijn verstrooide deelen,
Den gaven rosgebronsden beuk.
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Ontstoffelijkt, onwichtig,
In blad en tak, in stam en bast
Van binnenvuur doorlichtig,
Van buitengloed doorzichtig,
Staat hij in heerlijkheid verascht.
Als cijns uit Uw warande
Aanvaarden voor het hoogste goed
Uw schaduwlooze handen
De vlamgave offerande
Van lijf en ziel en hart en bloed.
O levens tuin, o oven
Waardoor Uw ademen vergaan,
Die allen schijnbrand dooven
En elken oergloed stoven
Tot onberekenbaar bestaan!
Laat teren ons en duren
Totdat de laatste zon verblinkt,
Door al ons wereldsche uren
Als Uwe vreugdevuren,
En oogst ons warm en onverminkt!
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Liedje
Van anderen nam ik wat mij lustte.
Daar is ter wereld maar éen bezit:
Elk ding valt toe aan den diepst beluste,
En al de dingen belijden dit.
Geen enkel ontging aan mijn verlangen
Zoodra ik het eerlijk had begeerd;
Geen heer of meester hield het gevangen,
En geen verbod heeft het verweerd.
Maar gij gaat mij altijd weêr verloren
Hoe meer ik mij op u bezin;
Gij wilt mij nimmer geheel behooren,
En geen gedenken sluit u in.
Zoo moet ik telkens tot u keeren,
En nimmer kom uit uw dienst ik vrij,
Of ik u ooit zal mogen leeren....
Want gij alleen, gij zijt van mij.
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De jonge dominee,
door C.D.-G.
DOOR de lente-weiden gleed de jonge dominee op zijn rijwiel voort. Zijn hart was
tot berstens toe vol van de weelde der ontwakende natuur en in zijn ziel vormden
zich de zinnen, reeds hoorde hij de woorden, die uiting moesten geven aan het
geluksgevoel dat hem overweldigde.
De boomgaarden, de weiden, de wazig-blauwe hemel, de teere verschieten, dat
alles vervulde hem van een onzegbaar geluk en een dankbaarheid aan het Leven, die
hij wilde en moest uiten in woorden. In deze oogenblikken was de jonge dominee
een dichter en een heiden....
Zijn donkere oogen zochten de witte bloesem-schoonheid en hij wist het gedicht,
dat onmiddellijk en zuiver verklankte, wat hij voor zich zag; toen hij echter de
woorden trachtte te zeggen, waren ze stroef en schooisch en zwaar. Mismoedig liet
hij het hoofd hangen en voelde zich alleen.
En toch wist hij, dat hij beter en grooter was op deze eenzame oogenblikken, dan
des Zondags, wanneer hij van zijn kansel met stelligheid de eeuwige waarheid
verkondigde, die verwoord even ver af leek van zijn Gods-begrip, als het vers, dat
hij zooeven gezegd had, van het gedicht, dat in zijn hart omhoog welde.
De jonge dominee was een idealist en hij vond het moeilijk om zijn idealen te
vereenigen met zijn positie van deftigen voorganger in een kleine gemeente, terwijl
de streek overwegend Roomsch was.
Soms - en dat was vooral, als hij, gelijk thans, weggedwaald was, ver weg in Gods
eigen natuur, die overdadig en schijnbaar nutteloos te bloeien stond - soms had hij
het gevoel, dat wat hij leerde en beleed al heel weinig te maken had met godsdienst;
het eenvoudigste kind, dat in de Mei-maand blij de beeltenis van de Zoete Lieve
Vrouwe ging versieren, scheen het Gods-begrip meer genaderd, dan hij, na lange
jaren van moeitevolle studie en strijd tegen twijfelmoedigheid. Maar dat was alleen
in zijn paganistische oogenblikken en had niets te maken met den deftigen dominee,
die in de mooie, geriefelijke pastorie woonde en de heele week en in het bijzonder
des Zondags alles met groote stelligheid wist.
De jonge dominee peinsde over zijn vrouw, die hem dezen eersten lentedag naar
buiten had gestuurd om ongestoord te kunnen schoonmaken. Want Geerte hield van
orde en regel en van heldere, klare woorden, die alle begrippen scherp omlijnden.
Hij dacht hoe ze geweest was als jong meisje, dat zijn verbeelding
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had gegrepen in den grooten, ouden tuin van de pastorie in het Noorden, het kind
met de blonde vlechten en het veldbloemengezichtje, waarin de blauwe oogen zoo
klaar en recht voor zich uitkeken. Die oogen waren niet veel veranderd; ze blikten
nog altijd even onbewogen de wereld in, maar het gezichtje was bewuster geworden.
Eigenlijk had hij veel aan haar te danken; de dominee in hem althans, maar de
idealist was geknauwd.
En opeens zag de dominee de blijde bloesems niet meer en het trage beekje en de
goudene dotterbloemen, hij zag alleen nog maar een verstandig blank gezicht en hij
hoorde een koele stem, die cijfers noemde en hem voorrekende, wat de voordeelen
van deze standplaats waren; ook al had hij zich moeten binden om heel streng in de
leer te zijn en weinig begrip voor andere richtingen te hebben. Vooral niet te
verdraagzaam te zijn. Maar die laatste dingen waren nooit met zooveel woorden
gezegd.
De jonge dominee wist wel, dat hij zwak geweest was, maar nu hij eenmaal zijn
woord gegeven had, wilde hij niet transigeeren.
Maar op zulke dagen als deze.... Hij keek om zich heen met zijn droomerige,
donkere oogen en nam diep in zich op de goudene lenteweelde. Nu was hij één met
dat alles; een sterveling, die op Gods schoone aarde simpel-weg genoot en geen strijd
kende.
Dit was een koninklijk gevoel. En met zijn allerkoninklijkst voelen ging zijn diepste
val gepaard. Zijn voorwiel stiet tegen een vooruitstekenden worteltak en de droomer
buitelde met een koddig gebaar uit het zadel in het maische gras aan den berm. En
om zijn vernedering volkomen te maken, blikte hij, toen hij opzag in de lachende
oogen van een ondeugend meiske, dat in het gras verdoken zat.
De jonge dominee wist zich belachelijk, maar het meisje werd dadelijk heel ernstig,
vroeg, of hij zich niet bezeerd had en hielp hem vriendelijk op.
Ze was klein en tenger en donker, maar het zonlicht scheen gevangen in haar
tintelende oogen en goud-bruin haar.
Het was heelemaal een zonnekind, zooals ze daar zat in haar goudkleurige jurk
met een bos dotterbloemen op haar schoot, een schilderij'tje gelijk in enkel tinten
van goud tot diep-bruin in den schaterenden groenen lentedag om haar heen.
Wat onhandig kwam hij naast haar zitten en keek met haar uit over de bloesemende
wereld. Het meisje lachte nu al weer:
‘Ik geloof, dat de Lente u duizelig maakte,’ zeide ze met een even schalks op zij
kijken. ‘Het pad hier langs de beek is smal.’
Hij knikte alleen maar. Het was hem zoo wonder-goed, dat zitten hier buiten met
dat onbevangen kind.
‘Logeert u hier in de buurt?’ Hij vroeg het met de stelligheid van
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iemand, die zijn heele omgeving kent en nu het recht heeft om te weten, wie als
vreemdeling zich binnendringt.
Even aarzelde ze, toen wees ze achter zich: ‘Ik heb daarginds een kamer gehuurd
bij aardige boerenmenschen.’ En toen ineens: ‘In de stad kon ik de lente niet aan.
Hier ben ik er dankbaar voor.’
Verbaasd keek hij op bij deze vertrouwelijkheid. Het leek zoo weinig op zijn
gewone, voorzichtige leven van iederen dag. Het was heel raar van het meisje om
zooiets intiems te zeggen na een kennismaking, die toch werkelijk toevallig was.
Ze ving zijn verbaasden blik en in een smadelijk lachje trokken haar mondhoeken
neer: ‘Maar ik weet wel wie u bent. De zieleherder van deze gemeente - ‘d e n
j o n g e n d o m m i n e e ’. Ze trachtte tevergeefs het dialect van de streek na te doen
en vervolgde in één adem: ‘U preekt prachtig. Je wordt er gewoon koud van en je
voelt je een ander mensch als je de kerk uitkomt.’
Nu wachtte ze even en keek hem spottend aan.
Hij kleurde en voelde zich niet op zijn gemak en in zijn verlegenheid bracht hij
er onhandig uit: ‘Bent u dan onder mijn gehoor geweest?’
Maar nu schaterde ze het uit. ‘Wat bent u zeker van u zelf. Neen, ik heb me dat
genoegen nog voorbehouden. Ik houd niet van kerken!’
Hij probeerde streng te kijken, maar zijn blik dwaalde weer af naar de wazige
verte en de teleurstelling, dat zijn gedicht van zooeven, verwoord, zoo jammerlijk
mislukt was, woog weer zwaarder. Er was iets in dat kind, dat hem deed wenschen
om met haar te praten, lang en vertrouwelijk. Hij wist, dat zij begrijpen zou, wat hij
wilde zeggen over het wonder van het herleven in de natuur, over de tot schreiens
toe ontroerende schoonheid om hem heen en over de eenzaamheid van een mensch
tusschen al dit ontwakende leven.
Hij zeide echter niets en keek haar niet aan. Zij bleef naast hem zitten tegen de
wilgenknoest geleund, haar handen in den schoot en beschouwde hem tersluiks van
onder de zijden franje van haar wimpers.
Toen opeens besloot ze: ‘Maar nu kom ik Zondag in uw kerk.’ Ze gaf geen reden
op en hij vroeg niets. Maar in hem rees het vast besluit, dat zijn preek Zondag vòl
zou zijn van de kleurige weiden en het warme zonlicht en het wisselend schaduwspel
der jagende wolken.
Toen keek hij haar aan en zeide lachend: ‘Belooft u dat?’ Ze knikte even, beslist
en vroeg plagend: ‘Mag ik dan ook later zeggen, of ik het oordeel van mijn gastvrouw
onderschrijf?’
Er klonk een warm verlangen in zijn stem, toen hij antwoordde: ‘Dan wacht ik u
na afloop in de consistorie-kamer.’
Ze bleven nog even zitten, nu en dan een woordje wisselend, bevangen door de
loomheid van den dag, die naar den middag neigde. Toen hij
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opstond en haar de hand drukte, voelde hij zijn: ‘Tot Zondag dan’, als woorden van
diepe, ongekende beteekenis.
Dien avond in zijn studeervertrek, waar de geur van de boenwas over-heerschte, de
boeken ordelijk gerijd stonden en zijn vrouw, opzichtig op haar teenen gaand om
niet te storen, zijn kop thee bracht, schreef de dominee zijn preek.
Al deze uiterlijke omstandigheden vermochten niet zijn extase te dooden; de
woorden kwamen vanzelf en inniger getuigenis van de Al-Goedheid, de Al-schoonheid
wist hij nog nimmer te hebben geschreven. Laat in den nacht liep hij nog even den
ouden tuin in, waar de nachtegaal luide zong in de lage struiken en de seringen
bedwelmend geurden. In zijn hart was de groote vrede van den mensch, die weet iets
bereikt te hebben.
Maar den volgenden middag stapte zijn vrouw als naar gewoonte zijn studeerkamer
binnen en zette zich met de kousenmand naast zich om te luisteren naar zijn preek,
die hij haar altijd eerst voorlas. Een lieve gewoonte, uit het begin van zijn huwelijk,
die hij had volgehouden, omdat zij van veel praktisch nut bleek te zijn. Niemand
toch dan Geerte wist beter, wat de bevatting der gemeente niet te boven ging en wat
ze wenschte te hooren.
Beschroomd nam de jonge dominee zijn preek en las haar voor. Onder het lezen
kwam hij zelf weer onder de bekoring en werd zich klaarder dan ooit bewust, dat dit
nu was, zooals God zelf wilde, dat Zijn dienaar getuigen zou.
Geerte luisterde met verbaasde oogen eerst, toen kwam er een trek van misnoegen
op haar gezicht en eindelijk maasde ze stevig door, als om een innerlijke ergernis te
verzetten.
Toen de dominee de voorlezing beëindigd had, bleef het even heel stil in de kamer.
Hij wachtte.... tot de koele, klare stem dit ééne woord sprak, waarin alle verbazing
en ergernis en afkeuring school: ‘Everard!!’
Nog nimmer had den dominee zijn naam zoo onwelluidend toegeschenen.
Hij verweerde zich niet eens. Hij wist al, hij had het onder het voorlezen al geweten,
dat deze woorden nooit in de Kerk zouden worden gezegd; wat hem goed en waar
leek onder Gods blauwen hemel, werd ongepast, zoodra hij de toga had omgehangen
en tegenover de geelgeverfde banken stond in de koele omsluiting der gewitte muren.
Nog een zwakke poging waagde hij: Mijn tekst is uit Paulus....
Geerte luisterde niet eens. ‘Morgen komen de Heerema's van Overveen, de van
Lankhouten en de Bevernings met hun gasten. Je begrijpt toch, dat je in deze
omstandigheden werk van je preek moet maken en geen
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studenten-onzin kunt opdienen. Was je gisteren te moe van je tocht, dat je iets uit je
oude paperassen hebt te voorschijn gehaald?’
Als verwezen bleef hij haar een oogenblik aanzien. Te moe? Ach ja, hij voelde
het: gepreekt kon dit alles niet worden, maar wel wachtte hij een woord van
waardeering. Zoo ver kon Geerte toch niet van hem afstaan.
Nog even waagde hij: ‘Je kent de tekst misschien niet: - “Hij is niet verre van een
iegelijk onzer, want in Hem leven wij en bewegen wij en zijn wij.” - En vind je mijn
preek geen gelukkige uitwerking daarvan?’
‘Och jongen’. Ze lachte goedsmoeds met een toegevend medelijden. ‘Gelukkig,
Everard, dat je mij hebt als toetssteen.’
Meteen stond ze op, vouwde haar werk samen en vroeg zakelijk: ‘Zou je nog
vandaag kunnen klaar komen? In ieder geval wil ik je nu niet langer storen.’
Fel doorleefde hij éen oogenblik weer de heerlijkheid die hem den vorigen dag de
wereld had doen omvatten en die nu weer terug geweken was naar onbestemde verten.
Even nog zocht hij naar een woord, dat binden kon, en de afstand zou overbruggen,
die hem nu zoo klaar bewust was. Maar hij vond niets anders dan een moedeloos
schouderophalen en een gelaten: ‘Je hebt gelijk; ik zal het veranderen.’
Dien Zondag preekte hij als altijd. Het was de deftige dominee die sprak, voor wien
geen twijfel bestond en die van zijn hoog standpunt het goed en kwaad heeft
afgewogen. De Heerema's van Overveen, de Lankhouten en de Bevernings luisterden
goedkeurend in hun familiebanken en onderhielden zich na den dienst nog even met
elkaar over het voorrecht zulk een beschaafd, geletterd man tot voorganger te hebben.
Achter in de kerk zat het meisje, in wier oogen en haar het zonlicht gevangen was
en luisterde met een onbewogen gezichtje naar de mooi afgeronde zinnen, die gezapig
voortrolden en waarvan ze de kern moeilijk kon vatten, omdat ze zoo afdwaalde.
Met een gevoel van groote teleurstelling, maar haar woord getrouw, verscheen ze,
toen de anderen weg waren in de consistoriekamer, maar eer ze wat zeggen kon,
reikte de dominee in zijn toga haar een bundeltje papieren toe en zijn stem had weer
dat warme, verlangende, toen hij zeide:
‘Dit is de preek van Gods vrije Natuur. Lees hem aan de beek, mijn kind. En kom
niet weer in de Kerk.’
Toen wenkte de dominee gebiedend, dat ze heen zou gaan. Maar hij bleef haar
nakijken en voelde zich een armzalig dichter en een mensch, voor wien het Koninkrijk
gesloten zou blijven.
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Verwelkend meisje,
door Hélène Swarth.
Zóó stil was de kamer rondom haar heen
Dat beving haar een vreemde schrik,
Toen de albastene kroon van die roos verdween,
Die liet vallen haar bladeren, één voor één,
Tot een krans, in één oogenblik.
Zoo jong en zoo vol en zoo gaaf nog die roos!
Zij zamelt de bladen van blank satijn.
Die doorgeuren haar hand nog een kleine poos,
Maar het rooshart, beroofd van zijn pracht voor altoos,
Vervult haar met angst en pijn.
Zoo ontbladert de bloem van haar blanke jeugd
En nu blijft haar alleen nog dit donker hart En zij weet dat het nooit meer zal bloeien in vreugd
En dat ál wat haar nog van haar lente heugt
Is de dorenenkroon van haar smart.
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Droomland,
door A.W. Grauls.
Het lamplicht splijt
de schaduwbogen.
De stilte schrijdt
langs strakke oogen.
Gestalten gaan
naar ijle verte,
of plotsling staan
in 't hijgend herte.
Onwerklijk word
en huis en dingen.
Wat scheen verdord
gaat weer aan 't zingen.
Schuift traag en zwak
de klok naar negen.
Schrikt op het dak
de dikke regen?
Maar de avond vaart
naar vage landen.
Herinnering staart
op wuivende handen.
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Kroniek.
P.C. Boutens zestig en Joh. de Meester zeventig jaar.
De Meester's zeventigste verjaardag komt éérst, n.l. op 6 Februari. De ‘moderne’
Nederlandsche litteratuur is wel oud geworden. (Ik liet moderne dan ook tusschen
aanhalingsteekens drukken.) Hoevelen trouwens van de phalanx 1880-1890 zijn al
heengegaan. La garde meurt - mais ne se rend pas! Wie De Meesters laatsten,
pasverschenen, roman, E v a , gelezen heeft is van dat wegsterven allerminst onder
den indruk. Men kan van De Meesters zéér persoonlijke kunst houden - of niet. Ik
begrijp dat er zijn die, door zijn driftige, saamgedrongen zinnetjes geprikkeld en
vermoeid, zijn boek wat wrevelig uit de hand leggen. Men moet er iets voor over
hebben om de bokkesprongen van zijn geest te volgen. Maar zijn sterke vitaliteit kan
niemand loochenen. En ook niet de bron van loutere menschelijkheid waaruit altijd
weer zijn werk ont-springt. Hoe dikwijls al gaf deernis met misdeelden, mismaakten,
verongelijkten, Joh. de Meester een verhaal in de pen! De dubbel-manke, toch
opzichtig gekleede, Joodsche schilderes Eva zal ieder bijblijven die zich door echte
liefde en goedheid ontroeren laat.
En op 20 Februari wordt Boutens zestig. Over zijn vitale kracht, over den huidigen
toestand van zijn sublieme gaven, kan elkeen zich een meening vormen die in dit
nummer van Elseviers zijn laatste verzen heeft gelezen. Drie-, viermaal gelezen dan,
op zijn minst. Want ja, een ‘bezonken’ strophe van Boutens is nu eenmaal gewoonlijk
iets nog heel wat moeilijkers dan een puzzle-zinnetje van De Meester. En een geheel
gedicht van hem volledig te begrijpen (werkelijk te be-grijpen) het is den haastige
van onzen tijd niet gegeven. Men moet er voor weten in te keeren tot het
diepstonzienlijke in zichzelf, tot het eigen droomwezen, en zich dan nog, althans
eenigszins, bewust weten te maken van het mystiek verband tusschen dít wezenlijkste
met het wezenlijkste in het groot heelal. Men moet de wereld en zichzelf in diepste
en hoogste v r o o m h e i d kunnen aanschouwen.
Bij deze woorden geen gelukwenschen. De groote dichters en prozaïsten weten
wel, dat wij, in onze wreede ondankbaarheid, altijd nog maar méér van hen verlangen.
H.R.

Boekbespreking.
Antoon Coolen, Het Donkere Licht, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar,
1929.
Over dit nieuwe boek van den begaafden jongen schrijver, die ons ‘Kinderen van
ons Volk’ heeft geschonken, heb ik, per radio, mijn hart al
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gelucht. Wie per radio spreekt mag zich vleien misschien wel tienmaal zooveel ooren
te bereiken als mijn geschreven zinnetjes hier het oogen doen. Ik ben oprecht blij
met Antoon Coolen. En ik begrijp dat mijn vele katholieke landgenooten nóg blijder
met hem zijn. Want hij gaat in de romanlitteratuur hun trots en glorie worden. Ziehier
een geestverwant van hen, die romans schrijft zonder eenige (katholieke of andere)
strekking en toch zoo welsprekend getuigt van het beste en edelste dat leeft onder
de katholieke ‘kinderen van ons volk.’ Men ziet eruit, hoe dom het is naar strekking
te streven - hoeveel méér bereikt wie het zónder doet.
Het spreekt vanzelf, men kan hartelijk genegen en bewonderend tegenover een
schrijver staan en hem toch niet zien zonder fouten en gebreken. Coolen is een man
van groote gaven, maar die niet genoeg zuiver-intuïtieven smaak bezit om altijd te
weten (te voelen, te proeven) wat hij zeggen moet en wat zwijgen. Hij is nog niet
hoog-objectief genoeg, hij praat nog te veel meê, hij kijkt telkens, even, om den hoek.
En hoe lief ons ook zijn vriendelijke gemoedelijkheid is, nóg liever zijn wij met zijn
menschen, zijn wij met de geheimzinnige natuur alleen. Laat de natuur tot ons spreken,
direct, en wij zullen ontroerd zijn, altijd en overal. H.R.

Fré Dommisse, Krankzinnigen, ingeleid door Dr. H. van der Hoeven,
Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1929.
Dr. H. van der Hoeven (geneesheer aan de Willem Arntsz-Stichting te Utrecht) begint
zijn voortreflijke Inleiding aldus: ‘Zooals in een oud scheeps-verhaal, tusschen de
koel-zakelijk gestelde regels, soms de emoties van den schrijver voelbaar gespannen
staan, zoo is in dit onopgesmukte, pretentie-looze verhaal een gefolterde
menschen-ziel aan 't woord, wier klachten eerst en wier bevrijding daarna zoo
aangrijpend zijn, dat menigeen het niet met droge oogen lezen zal. De argelooze
onbevangenheid waarmee de schrijfster aan haar verhaal den bewogen klank van
een mild en teeder gemoed verleende, verheft haar “ziekte-geschiedenis” tot den
rang van de zuiverste “Bekentenissen” die de litteratuur heeft voortgebracht.’
Niet alleen om mijn instemming met deze woorden te betuigen heb ik ze hier
geciteerd, maar ook om even naar voren te halen de figuur van een, als litterator
hoogstwaarschijnlijk volkomen pretentieloozen, dokter, die zóó uitstekend schrijft.
Mét het boek zelf is deze inleiding een openbaring voor mij geweest. En een troost.
Als er zóó goed geschreven wordt, door menschen die meenen buiten de litteratuur
te staan, is Nederland ook als prozaland nog niet verloren.
Overigens - geen critiek. Dit boek is geen roman, en ik verklaar mij onbevoegd
het naar waarde te schatten. Ik kan alleen mijn mede-getuigenis geven van de
volkomen juistheid der geciteerde volzinnen van Dr. van der Hoeven. Ook ik werd
‘aangegrepen’ en kon niet lezen ‘met droge
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oogen.’ En ook ik hoop van harte dat dit in zijn objectieve verhaal- en zeggingskracht
zoo machtige boek ook machtig moge blijken waar het betreft de gestadige verbetering
onzer krankzinnigen-verzorging. Dán zeker - maar niet alleen met onze waardeering,
onze bewondering - zal de schrijfster naar verdienste beloond zijn.
H.R.

François Pauwels, Verzamelde Gedichten. Amsterdam, Scheltens & Giltay,
geen jaartal.
Het dichterschap als bewust sociale functie heeft maar één volwaardige mogelijkheid:
het cabaret (De tijden van vader Cats zijn voorbij). De velen, die een andere zochten,
faalden of zagen ter elfder ure (Adama van Scheltema) hun dwaling in. Sommige
wisten zich ‘zwevend’ te houden, zij schreven ‘op goed geluk’ een z.g. litterair vers
en bijna een uitstekend ‘chanson’. Tot hen behoort François Pauwels. Hij bezit den
zin voor actualiteit van den chansonnier, doch hij mist het lichte, de dingen slechts
aantippende, dat dezen eigen is. Een zeker ‘litterair’ instinct maakt hem meestal juist
iets te zwaar en te breed. Daarenboven: er ligt iets pathetisch in zijn natuur en dan
is rhetoriek niet langer te vermijden.
Nemen wij echter deze poëtische gesteldheid op den koop toe (wij moeten dat
altijd doen, willen wij billijk in ons oordeelen blijven en ons niet in voor-oordeelen
verankeren!) dan kunnen wij veel in Pauwels' poëzie waar-deeren. De brandende
menschenliefde, die hem in volle eenzijdigheid - maar in den b l i n d e - beheerscht,
heeft hem dingen in de pen gegeven, die door geen ander zoo raak, en zoo teeder
soms, zijn gezegd. Eén vers wil ik u noemen: ‘Moeke’. Al was het om dit alleen,
men zou Pauwels' naam niet uit de geschiedenis onzer letterkunde mogen
wegwisschen.
ROEL HOUWINK.

Herluf van Merlet, Het oud Seizoen. Amsterdam, Van Munster's U.M.,
geen jaartal.
Als wij het niet uit een mededeeling van den uitgever wisten, zouden wij meenen te
doen te hebben met een debuut, zoo onrijp, zoo onvervaard romantisch is deze poëzie.
Toch, hoe te haastig de dichter zijn publicaties moge hebben voortgezet (er is stellig
te veel on-áfs in voor een tweede bundeling!), de hier bijeengebrachte gedichten
bergen positieve beloften. Ofschoon wellicht geen enkel vers uit dit ‘oud seizoen’
gaaf te noemen is, er zijn er, ik noem: Prostituée, Beeldhouwersatelier,
Merry-go-round, die Herluf van Merlet (waarom een dergelijk onmogelijk
pseudoniem?) een goede kans geven. Voor alles zal hij zich echter in zijn poëtische
‘opwellingen’ moeten beteugelen, minder zijn woorden den vrijen loop laten, méér
zich in zijn uitingen tot datgene wat-niet-weggelaten-kan-worden moeten beperken.
Men kan het telkens opmerken in dezen bundel: Wat
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eigenlijk gezegd wil zijn moet al te vaak wijken voor wat zich opdringt uit ‘toevallig’
aanstroomende woord-associaties. De dichter over-schreeuwt zich zelf, hij heeft nog
niet dat kristallen rustpunt in zijn donkere bewogenheid gevonden, waaruit het vers,
moeilijk wellicht en zeer langzaam, maar ten alle tijde recht naar het licht dringend
geboren wordt. Niets is zoo smartelijk juist voor den jongen, van scheppingsdrift als
het ware òverbruisenden kunstenaar dan te willen wat hij ‘mag’, en toch, wie dit niet
leert, blijft onherroepelijk dilettant, hoeveel hij ook zal ‘kunnen’!
ROEL HOUWINK.

Henriëtte Mooy, Maalstroom: Zwalkend. Amsterdam, Mij.v.g. en g.
Lectuur, 1928.
Helaas noopt ons dit tweede deel van Henriëtte Mooy's roman in dagboekvorm niet
ons oordeel omtrent het eerste (E.G.M. Maart 1929) te herzien. Het is ons een raadsel,
dat iemand in deze boeken meer bewonderen kan dan dat het alles zoo berucht ‘echt’
en ‘waar’ weergegeven wordt, alsof het ‘heusch’ het dagboek van een Amsterdamsche
bakvisch was en niet ‘een roman’ van mej. Mooy; zoo ‘echt’ en ‘waar’ als nagemaakte
bloemen op een theetafelkleed! Het irritante van dit werk is zijn dwaze, geforceerde
naïeviteit, die wel zorgvuldig op den lachlust der lezers zal zijn afgestemd. De
maniakale onnoozelheid, waarmede de schrijfster haar hoofdpersoon heeft uitgerust,
zou misschien in sommige kringen een halve eeuw geleden voor een positieve
karaktereigenschap versleten zijn, thans doet zij aan als geheel misplaatst als niets
anders dan ‘gewild’, om een gemis aan werkelijken humor bij haar verbeeldster te
maskeeren.
Het is jammer, dat mej. Mooy deze ‘litteraire’ kronkelpaden bewandelen ging.
Zou zij niet beter, veel beter kunnen, wanneer zij wat minder luchthartig omsprong
met de talentvolle kiemen, die haar eerste werk droeg, maar die men op
onverantwoordelijke wijze voor méér gehoudenheeft?
Reeds de keuze, die zij deed, de dagboekvorm bewijst, dat zij te weinig geduld
met zich zelf heeft gehad. Want op de honderd gevallen, zijn er zeker negen en
negentig, waarin ‘litteraire dagboeken’ niets anders dan het symptoom voor half- of
slecht-verwerkte persoonlijke levenservaringen van den auteur zijn en geen
volwaardige artistieke scheppingen. En er is, gegeven haar werk, tot onze spijt niet
de minste reden aan te nemen, dat mej. Mooy's roman deze ééne uitzondering zou
kunnen worden genoemd.
ROEL HOUWINK.

Louis Piérard, ‘Vincent Van Gogh, een kunstenaarsleven.’ Hyman,
Stenfert Kroese en van der Zande, Arnhem, 1929.
In zijn ‘woord vooraf’ waarschuwt J. Greshoff den lezer, dit boek te nemen voor wat
het is: een met oprechte liefde geschreven bijdrage
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tot de kennis van een tragischen mensch, die bovendien een groot en merkwaardig
schilder was; en met deze kwalificatie kan ik volkomen instemmen.
Met dat al zou het niet moeilijk zijn, dit (betrekkelijk klein maar belangwekkend)
geschrift ‘afbrekend’ te bespreken. Het is qua stijl wat los geschreven, ook de vertaling
lijkt verre van onberispelijk. De schrijver, die tal van bizonderheden omtrent Van
Gogh's leven meedeelt, houdt niet altijd de aandacht geboeid: hij weidt weleens uit
over aangelegenheden, die ons maar matig interesseeren of die - een enkele keer nagenoeg geen verband houden met den draad van zijn verhaal. Ook hinderen af en
toe de té vele verwijzingen naar boeken en schrijvers.
En dan staan er foutjes en fouten in, die terloops wel gecorrigeerd mogen worden!
Met welk recht wordt Mauve smalend een gemakzuchtig schilder van schapen
genoemd - ‘allerliefst’ - en wie durft zeggen dat het blijvende in Van Gogh's productie
‘zich slechts over vier jaren uitstrekt’? - Integendeel hebben recente tentoonstellingen
mij ervan overtuigd, dat juist Van Gogh's H o l l a n d s c h e prestaties nog steeds eer
onder- dan overschat worden. Tenslotte is het ten eenenmale onjuist te beweren, dat
wij - naar de schrijver zelf opsomt: òndanks het boek met herinneringen van mevr.
Du Quesne-Van Gogh, òndanks de tallooze boeken als die van Meyer-Graefe*), Duret,
Coquiot, Havelaar, òndanks de reeds lang geleden verschenen artikelen van Albert
Aurier in den ‘Mercure de France’, zèlfs òndanks de correspondentie van
denkunstenaar (met de daaraan voorafgaande biographie van mevr. Van
Gogh-Bonger), toch... ‘maar weinig weten’ over het leven van Van Gogh....
Wij weten om den drommel heel wat over het leven van dezen schilder, wiens
schilderen weleens den schijn wekt het midden te houden tusschen het bommenwerpen
van een anarchist en het bidden van een monnik. Maar het is de groote verdienste
van d i t boek, ons van het feit te overtuigen dat wij n i e t g e n o e g nog wisten! In
het bizonder geldt dit van die periode in Van Gogh's leven, toen hij aan de
mijnwerkers in de Borinage het Woord Gods verkondigde, naar men zegt zijn gezicht
tevoren zwart makend, opdat hij zich in geen enkel opzicht van hen onderscheiden
zou.... Louis Piérard, zelf afkomstig uit deze streek, heeft het als iets van een roeping
gevoeld, daar ter plaatse een zelfstandig uitgebreid onderzoek in te stellen naar wat
nog aan herinneringen leefde aan den Hollandschen evangelist bij deze bevolking.
Het is duidelijk, dat de schrijver zich daarbij tijd noch moeite bespaarde, en wij zijn
hem zeer dankbaar voor het aldus verzamelde, nieuwe en vaak verrassende
feitenmateriaal. (Dit geldt mede van enkele andere hoofdstukken, bijv. dat getiteld
‘Van Gogh te Antwerpen’.) - Buitengewoon ontroerend is

*) Van dit meesterwerk verscheen eveneens het vorig jaar een Hollandsche bewerking, door
Casper de Jong bij den uitgever Paris.
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vooral de brief van den ‘braven bakker’, waarvan de spel- en taalfouten door de
vertaling - helaas - verloren moesten gaan en die ik hier onverkort laat volgen:
‘Mijnheer Piérard.
Op een mooie lentedag zag ik onze jonge vriend Vincent van Gogh komen. Hij
was rijk gekleed en wij bleven hem maar aldoor bekijken. De volgende dag maakte
hij met dominee Bonte visites. Zoodra hij zich onder de werkmansklasse bevond,
werd onze vriend zoo eenvoudig als ge maar denken kunt. Hij schonk zelfs al zijn
kleeren weg. Toen hij nu geen hemd meer aan 't lijf, geen sokken meer aan de voeten
had, hebben wij gezien dat hij hemden van gonje maakte. Ik was toen nog heel jong.
Mijn lieve moeder zei hem: Mijnheer Vincent, waarom geeft U toch al uw kleeren
weg, U is van zoo'n deftige Hollandsche dominees-familie. Hij antwoordde: ‘ik ben
de vriend van de armen, zooals onze Heere Jesus’. Zij antwoordde: ‘dat is niet normaal
meer.’
Ditzelfde jaar had een mijngasontploffing plaats in schacht I van de ‘Charbonnage
Belge’, waarbij verschillende werklieden verbrandden; onze vriend Vincent nam
nacht noch dag rust, hij verscheurde de rest van zijn linnengoed om er lange zwachtels
van te maken, welke hij in was en olijfolie doopte voor de wonden van hen die zich
bij de ramp hadden gebrand.
De menschlievendheid van onze vriend werd iederen dag grooter en toch werd hij
dagelijksch meer lastig gevallen.
De verwijten van de leden van de kerkeraad werden steeds erger. Maar hij bleef
altijd in de diepste onderwerping. Op een dag kwam hij thuis en begon tegen de
buitenmuur van het huis te spuwen. Het was hier nog te weelderig voor hem, hij
wilde in een hutje wonen. Hij voedde zich met rijst en stroop, brood zonder boter.
Toch studeerde hij steeds. Op een avond las hij een boek van 100 bladzijden uit.
In de week hield hij school voor de kinderen en leerde hen God te vreezen. Terzelfder
tijd hield hij zich bezig met het nateekenen van fotografiën en met het schetsen der
mijnen.
Op een heel warmen dag barstte een hevig onweer los boven onze streek. Wat
deed onze vriend? Hij ging midden in het veld staan om Gods wonderen te
aanschouwen en kwam druipnat thuis. Op die manier maakte hij, dat hij uit zijn
betrekking werd weggestuurd. Hij vertrok naar Parijs, wij hebben nooit meer iets
van hem gehoord. En, waarde vriend, mijnheer Piérard, meer zou ik U niet kunnen
zeggen, ik was toen nog maar 14 jaar.’
Over hoeveel menschen werd ooit zulk een brief geschreven? En .... hoeveel
schrijvers schreven ooit zulk een brief? Niet ten onrechte merkt Piérard op, dat dit
epistel ‘zoo mooi (is) als een bladzijde van Dostojewski of van Charles Louis
Philippe.’
W. Jos. DE GRUYTER.
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Nederlandsche portretkunst bij de maatschappij Arti et Amicitia te
Amsterdam.
Ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan had de Mij. Arti et Amicitia een
tentoonstelling van Nederlandsche Portretkunst ingericht, die een overzicht wilde
geven van het beste dat op dit gebied, sedert 1839, hier te lande is voortgebracht.
Waar de thans levende portretschilders, wegens plaatsgebrek, niet vertegenwoordigd
waren, eindigde dit goed gekozen en eveneens goed gearrangeerde overzicht met
Toorop's laatste portret, dat van prof. Lanz.
Het portret kan ongetwijfeld een der belangrijkste, zoo niet dè belangrijkste opgave
der schilderkunst heeten. En een overzicht der portretkunst van een tijdperk geeft
van die periode een karakteristiek als weinig anders vermag te geven. In het portret
toch spreekt zich, is het werkelijk kunst, de geest van den mensch van een bepaalden
tijd uit, terwijl het daarbij dien tijd niet alleen daar doorheen doet lezen, maar ook
in de ‘bijkomstigheden’ als kleeding, entourage, compositie, enz., bijkomstigheden
die, in waarheid, geen bijkomstigheden zijn, omdat een kunstwerk, als wezenlijke
eenheid, nooit ‘bijkomstigheden’ kent....
Dit geldt dan alles in hoogste instantie, - en nergens misschien is dié instantie zoo
moeilijk bereikbaar als juist hier, in het portret, dat, meestal dan toch op bestelling
gemaakt, veelal een compromis werd tusschen den ‘plicht-getrouwen fotograaf’, als
hoedanig men eertijds den schilder ‘employeerde’ en den vrijen, eigenmachtigen
kunstenaar die zijn onderwerp niet kán en mág laten meespreken over de wijze,
waarop het, dit onderwerp of sujet, ín hem en uit zijn werk.... spreekt! - Heeft men
inderdaad met een groot talent en sterk kunstenaar te doen, dan treedt echter de
fotograaf in heél het wezenlijke geheel op den achtergrond al doet hij, aan de
oppervlakte, conscientieus, naar genoegen van zijn opdrachtgevers, zijn plicht en
komt de werkelijke schepping toch vrij door het ‘eventjes glimlachen’, het ‘gewichtig
poseeren naar ambt en waardigheid’ heén.... Karakter, leven, waarheid wordt gegeven.
Zulk een sterk kunstenaar toonde zich hier op deze expositie dan o.m. J.A. Kruseman,
die zijn ‘Drie regenten en drie regentessen van het Leprozenhuis’ naar het oude
regentenstukken-recept welwillend-vriendelijk liet poseeren in het volle bewustzijn
van hun edele goedgezindheid die ‘gezien mag worden’ - met al de nadrukkelijke
attributen van hun functie en het geheel componeerde tot een zwierigen, maar toch
vasten bouw, die, naar den eisch, imponeert, - maar die tóch het karakter van zijn
afzonderlijke sujetten door dit alles heen bloot legt.
In het zaaltje der ‘ouderen’ trof men, behalve dit groote stuk, o.m. ook voorbeelden
aan van het werk der beide Pienemans, waarin zich reeds
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den gang naar den nieuwen tijd, die meer direct op den man of vrouw afgaat en
minder het ‘officieele’ voorkomen geeft, al doet dit nog meê, ook omdat de menschen
uit dien tijd waarschijnlijk meer met ambt en officieele functie vergroeid waren dan
tegenwoordig het geval is!.... De stoffage en de achtergrond worden soberder en de
weg naar de ‘Ikheid’, van het individu wordt reeds wat meer regelrecht uit de
‘verwikkelingen van het vormenverloop opgespoord.’ (Er is hier natuurlijk een
wisselwerking: die ‘Ikheid’ van den mensch komt óok losser en losser van zijn
omgeving te staan!). Nicolaas Pieneman vertoont in zijn werk (zoo o.a. in zijn
zelfportret en het kinderportret, die men hier kon zien) duidelijk de qualiteiten van
den knappen miniatuurschilder, ook daar waar het geen miniaturen in den eigenlijken
zin betreft, wat dan wel eens.... irriteerend, en dus de open beschouwing remmend,
werkt. In het portret van J.W. Pieneman, eertijds voorzitter van Arti, kwam hij echter
vrij van dit, voor ons àl te ambachtelijke element en toont hij zich in zijn volle kracht.
Overgang naar den nieuwen tijd vertegenwoordigt in deze zaal Aug. Allebé, de
leermeester van zoovele thans levende meesters van middelbaren leeftijd. In zijn
portret van dr. G.A.N. Allebé spreekt uit houding en gebaar niet meer allereerst de
dokter, maar de mensch, het karakter en in zijn zelfportret kondigt zich het ‘terug
naar Rembrandt’, dat toch zeker leefde in de na hem komende romantici der Haagsche
en andere ‘scholen’, duidelijk aan.
Voordat met een enkel woord op het werk van de, hier, jongeren gewezen wordt,
zij nog gereleveerd het portret van mej. Huijser door Herman Antonie de Bloeme,
een donkertonig karakterbeeld van een lijdende vrouw, dat in zijn, voor den tijd
waarin het ontstond, onconventioneele, haast impressionistische visie bewijst, dat
ook hier, evenmin als ergens anders, de kunst zich niet in een al te vasten
ontwikkelingsgang, die men voor zich zelven uitstippelt, laat vangen....
In de groote zaal dan kreeg men een keurcollectie portretten te aanschouwen van
het werk van het vlak aan het onze voorafgaande geslacht. Vele ‘oude bekenden’, ik noem o.m. Breitners portret van Mevr. Mann Bouwmeester, Israëls' zelfportret,
Willem Maris' geaquaraleerd damesportret met blauwe japon, - trof men hier aan.
Wil men hier van een bepaalden ‘gang’ spreken, dan zou men kunnen gewagen van
een gang die zich volstrekt ván het gebouwde en gecomponeerde volgens een vast
‘vakkundig’ recept, dóor het, vooral in en om het picturale, juichende impressionisme
heén, naar nieuwe, thans zélf, geheel alleen, altijd weer opnieuw te bevechten en te
winnen sobere concentratie en evenwichtigen bouw die men optrekt met het
uitsluitende doel om de z i e l van het sujet zuiver te laten spreken.
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Zeer typeerend zijn de twee zelfportretten van Breitner en Mauve. Beide vertoonen,
behalve het (impressionistisch) portret van den p e r s o o n van den schilder, zéer
suggestief het symbool van het type-kunstenaar van dien tijd, den kunstenaar waarin,
vóor alles, de ‘Ik ben een God’ geest van '80 en het bohème-achtig, maatschappelijk
dédain spreekt.
In het werk van Toorop, van Gogh en Mankes, hier de meest modernen, kondigt
zich, hoe verschillend hun werk dan ook moge zijn, een periode aan die ‘wankeler’
en meer ‘zoekend’ misschien, in alle geval déze karaktertrek draagt, dat zij als 't ware
een diepere laag van mensch en wereld tracht aan te boren dan die waarin de vorige
zich, door middel van haar kunstenaars, vermeide en die zij beeldde.... De Godheid
troont diéper in den m e n s c h dan waar het ‘zélfbewustzijn’ van den a r t i s t leeft....
Déze erkenning bracht nieuwe stilte, nieuwe zuiverheid, nieuwe bezinning en
overgave, waarvan de drie genoemde meesters ieder op hunne wijze getuigen.
Ziethier enkele gedachten die deze fraaie, buitengewoon interessante tentoonstelling
opriep. Waar het portret hoogste opgave der schilderkunst mag heeten, zou men, om
eenigszins recht te doen aan de belangrijkheid van dezen rijken oogst uit een kleine
honderd jaar, meér moeten zeggen, ook over de afzonderlijke werken en vooral
moeten wijzen op de levende uitzonderingen op den veél te starren regel die men,
om tóch maar een ‘ontwikkelingsgang’ te hebben, gemakshalve trok, zoo, om bij dit
éene, sublieme voorbeeld te blijven, het jongens-portretje van Haverman. Wat dan
evenwel, dit ‘meerdere’, buiten de grenzen van een ‘kroniekje’ zou vallen....
A.E. V.D. T.

Tentoonstelling der Vereeniging st. Lucas in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
Vier zalen vòl en dan nog een ‘extra’ zaal met ‘portretten van kunstenaars,
zelfportretten en portretten door collega's’....: het St. Lucasgilde bloeit nog altijd in
rijke overdaad, in zulk een overdaad waarlijk, dat het wel wat vermoeiend en
vervelend werkt, temeer waar er, aan de hier met onverdroten ijver gekweekte en
verzorgde gewassen, weinig evolutie te bemerken valt, - om van sprong-variaties
nog niet eens te spreken.... Van het meerendeel kent men reeds lang de qualiteit uit
en terna en slechts hier en daar bemerkt men een intensifieering van het reeds
meerdere malen gedefinieerde karakter of een, dan toch wel éven op-vallende
levens-ontplooiïng, doormiddel van een wat uit het dichte heestergewas òp-rankende
twijg.
Hiermede is minder afbrekends gezegd dan men aanvankelijk misschien
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meent: in de waardebepaling van kunstwerken heeft de ‘nieuwe’ bijzonderheid of
het ‘afwijkende’ nieuwe nooit als zoodanig mee te doen, - de nieuwsgierigheid speelt
in de werkelijke kunstbeschouwing waarnaar de criticus te trachten heeft,
vanzelfsprekend, geen rol. Maar hiermede is wèl gezegd, dat er voor den chroniqueur,
die dan toch voornamelijk tot taak heeft het tentoonstelling-n i e u w s bij te houden,
over deze expositie niet zoo héél veel te vermelden valt.
De eereplaats in de groote zaal werd dit keer ingenomen door Filarski, die een
gezicht op het Jodenkerkhof te Fez in Marokko en twee bloemstukken exposeerde.
Het eerste doek stèrk van bouw, de twee andere in het zware, donkere kleurengamma,
dat men van dezen schilder kent, dat hier echter, in dit werk, niet meer, zooals vroeger
nog al eens, branderig aandoet en het gegeven wèg doet wijken in een
‘ongerechtvaardigde’ duisternis, maar de beelding een nadrukkelijkheid en ernst
verleent die men als volkomen eerlijk en als ‘winst’ aanvaardt.
Wout Schram liet een portret van dr. K.K. zien dat tot de beste hier bijeen gebrachte
doeken (en zeker ook tot de beste portretten) behoort. Evenwichtig, vast en helder
gedaan als het is, heeft het een kracht van expressie die U lang bijblijft. Ook zijn
zelfportret benevens zijn ‘stilleven op spiegelglas’ heeft die, van alle gemaniereerdheid
en opzettelijkheid gespeende, zuivere concentratie die men in het, met koele, klare
kleuren gedane werk van dezen schilder zoo zeer waardeert. Nola Hatterman - het
is geen toeval dat ik haar hierna het eerst noem - houdt met haar groot, achterover
op den grond liggend, vrouwelijk naakt, uw aandacht vast, zooals zij dat op een
vorige tentoonstelling deed met het portret van een Indischen jongen en doet ons blij
zijn over een talent, dat met het jaar in gedegen werkmanschap, zuiverheid van visie
en eenvoudig, sterk expressievermogen schijnt te winnen. Echter, zoowel bij haar
als bij Schram, tot wiens ‘school’ zij, - had hij er een - zou behooren, laat de koele
klaarheid, de eenvoudige overgave aan het onderwerp, het ontbreken van ook maar
eenige onzuivere exaltatie toch een.... verlangen open. Het verlangen naar een
‘geluks-moment’ zonder welke geen waarlijk groote kunst kan zijn. Dat moment
leeft bijv. wèl in het Hofje en vooral in de Irissen van Jacob C. Ritsema, waarmede
ik evenwel allerminst wil zeggen dat ik zijn talent grooter acht dan dat van een
Schram....
Lizzy Ansingh, - laat ik verder maar alphabetisch te werk gaan -, kon in haar
‘Meisje gekleed als Flora’ door haar ingeboren smaak-vangoeden-huize, de gevaren
verbonden aan dit onderwerp, gevaren van banaliteit, sentimenteele romantiek en
burgermans-poëzie nèt omgaan, waarmede dan m.i. het voornaamste gezegd is.
Sam van Beek gaf in zijn aquarel Flamingo's een soort uitgewerkte studie voor
een decoratief paneel of fragment voor een fries. Als afzonderlijk
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schilderij (als kunst-aan-een-touwtje, zooals enkele fel voor de ‘monumentale richting’
strijdende theoretici ‘het schilderij’ wel eens, denigreerend, betitelen) lijkt het mij
niet geheel gerechtvaardigd.
Toon de Jong bereikte in zijn groote ets ‘Uiterwaarden aan de Lek’ een gelukkig
staal van zijn krachtig, mannelijk werk, dat zoo goed weet te vangen de wijdheid en
grootschheid van het Hollandsche landschap met zijn verre horizonten en
overheerschende wolkenluchten, waaronder de boomen, willen zij hun zelfstandigheid
handhaven (en dat willen ook boomen!) nog meer dan elders hun karakter moeten
toonen, - en dat toch nooit zonder intimiteit is.
Jaap Kaal gaf met .... kaal-gesmeerde (het grapje is goedkoop, maar niet onjuist!)
bruine verven een òp-bonkende rommel, die dan bij nader schouwen een nieuw
experiment blijkt te zijn om een ‘boerderij’ te beelden. Eén van de weinige
experimenten op deze tentoonstelling, maar niet van het soort dat men gaarne ziet.
Ik wil me echter bij het meer positieve blijven bepalen en noem daarom nog het
Chrysanten-stilleven van Roeland Koning die hierin, evenals in zijn geiten-studie
op een vorige tentoonstelling, streeft naar breedte, naar grootheid. Hij toonde zich
hier een buitengemeen knap aquarellist.
Sal. Meijer, - door sommigen tot één der pioniers van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’
in ons land uitgeroepen, - was hier m.i. niet op zijn sterkst. In zijn doekje ‘In Brugge’
bijv. moge de ‘zakelijkheid’ van het geconterfeite bruggetje.... nieuw en nauwkeurig
en schoon óók wel, worden gegeven, - de zakelijkheid, de realiteit dus, van de
Brugsche sfeer blijft er vreemd aan. Het kon een bruggetje van.... overal zijn. En
dezulken bestáán, zakelijk gesproken, d.w.z. in waarheid.... niet.
M.P. Reus gaf o.m. in de olieverf-schets van zijn zuster een kranig voorbeeld van
laat-impressionistisch werk (het wordt in dezen tijd schaarsch) terwijl ik dan onder
den grooten voorraad andere portretten alleen nog wil noemen het frissche, levende
crayon-portret van mej.v.d. Willigen door W. Marchant en de bezonken,
fijn-aangevoelde beeltenis die F. Smissaert van zijn vrouw schiep.
A.E. v.d. T.

Teekeningen van Leo Gestel bij den kunsthandel Hofstee Deelman,
Vondelstraat, Amsterdam.
Gestel behoort niet tot de jongeren. Vergis ik mij niet, dan haalt hij bijna de vijftig
jaren. Trouwens dateeren de teekeningen, waarop hier speciaal gedoeld wordt, niet
uit zijn allerlaatsten tijd. Hun vormen-spraak is ons in elk opzicht vertrouwd. En
deze zeggingswijze - die der ‘Bergensche school’, met haar karakteristieke
vormvereenvoudigingen, haar
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planmatige licht- en donker contrasteeringen, alles in eerste instantie, via den
romantischen le Fauconnier, van Cézanne afkomstig - deze zeggingswijze heeft eens
en voor altijd zijn tijd gehad, heeft historisch gesproken afgedaan. In deze richting
is thans het woord, wat de jongeren betreft, aan de epigonen.... en hoe hebben ze ons
niet reeds doof geschreeuwd! De Bergensche vormgeving ontaardde allang in het te
nadrukkelijke, effectmatige Bergensche maniertje, dat we zoo langzamerhand wel
kunnen droomen.
Het verwonderlijke is dan steeds weer dat men - beu van een bepaalde
uitdrukkingswijze - ten onrechte gaat meenen dat de fout ligt in het ‘hoe’, en niet in
het ‘wat’. Terwijl de fout altijd ligt in het ‘wat’ òf, juister soms gesproken, in een
meer of minder algeheele overheersching van het ‘wat’ door het ‘hoe’. En om dit
opnieuw te beseffen kan het noodig zijn, dat men onverhoeds komt te staan tegenover
een werk waarin dat ‘hoe’ niet meer, maar ook niet minder is, dan de
van-zelfsprekende verwerkelijking van het oorspronkelijke ‘wat’... Deze ervaring
kan beschamend, maar heilzaam zijn.
Zoo ging het mij althans, toen ik in de ‘Galerij van Moderne Kunst’ onlangs
teekeningen van Gestel zag. Mijn eerste indruk was: h o e e c h t . Ik vergat, dat er
zooiets was geweest als een Bergensche school, waarvan de invloeden thans
twijfelachtig kunnen heeten.
Hoe ernstig, hoe overtuigend, hoe fijn. - Gestel was en is, te midden der schilders
van zijn generatie, een afzonderlijke figuur, moeilijker te definiëeren dan de overigen.
Hij is niet hartstochtelijk gedreven, als Sluyters, niet zwaar als Colnot of tragisch als
Piet Wiegman. Hij toont zich Latijnscher dan deze, al is zijn innerlijkste wezen toch
verre van Latijnsch! Men zie echter, hoe hij in sommige geteekende landschappen
dieren neer kan schrijven - om deze modeterm te gebruiken - met een luchtige
vastheid, uit de verte aan den beschaafden, arabeskachtigen teekentrant van sommige
Franschen herinnerend. Het is van een gevaarlijke faciliteit, maar ge kunt er met dat
al niets op aanmerken. Het is raak, bewogen, van een zoo opmerkelijk verfijnd
sentiment. Het is een juist evenwicht tusschen impulsiviteit en beheerschte regelmaat.
Maar Gestel schenkt ons meer dan dit. Hij is ook de verbeelder dier weemoedig
grootsche landschappen, voller van toon en waarvan de lijn, minder vlot-gewillig
maar toch met een zeer melodieuze stroefheid, zich trager over 't vlak beweegt. Hier
schijnt hij welhaast vermoeid van het droomen van den innerlijken en romantischen,
oer-Germaanschen droom ... Tòch, merkwaardigerwijze, zou ook weer een teekening
als het hier afgebeelde, tot deze groep van werken behoorend, herinneringen kunnen
wekken aan (niemand minder dan) den Franschman Derain.
W.J. D. G.
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Harry van Tussenbroek's poppen (‘De Bron’, Den Haag).
Wie kunst schept geeft vorm aan zijn verbeelding; de keuze van het materiaal staat
aan den kunstenaar. Wanneer deze er in geslaagd is om juist dat materiaal te kiezen,
dat het beste zijn verbeelding belichaamt, zal zijn kunst daardoor te overtuigender
worden. Harry van Tussenbroek heeft voor het tastbaar maken van zijn verbeeldingen
den vorm gekozen van de pop, omdat hij daarmee het zuiverst en sterkst kon
uitzeggen, wat in hem leefde. Anderen, met soortgelijke verbeeldingen, maar van
anderen aanleg en psyche, zullen daarvoor de schilderij kiezen (Lizzy Ansingh), het
proza (Edgar Allen Poe) of de muziek (Robert Schumann in sommige zijner Kinderen Waldscenen). Waarom zou Van Tussenbroek de pop niet mogen kiezen en waarom
zou dat geen ‘kunst’ zijn? Omdat men het niet in een der hokjes van ‘beeldende
kunst’ kan plaatsen?
Van Tussenbroek is, naar het mij voorkomt, een zeer bijzonder mensch en een
hoogst individueel kunstenaar; zijn poppen geven ons Schoonheid in een
buitengewoon gave, uiterst suggestieve materialisatie van intense verbeeldingen.
Hij maakt zijn poppen van alle mogelijke restanten en afval, lappen, knoopen,
knikkers, skelet-deelen, gedroogde vruchten of bloemen, kralen, ijzerdraad, oude
kousen en honderden andere dingen en dat alles wordt onder zijn handen omgetooverd
in gestalten, waarvan ieder onderdeel, elk gebaar de uiterst mogelijke expressie is
van zijn verbeelding. Soms is van Tussenbroek in zijn poppen teeder, soms mondain,
een enkele maal grappig, altijd van de goede soort, maar ontzaglijk is hij in het
verbeelden van vizioenen en angst-gedachten. Als hij daarin leeft en daaruit schept,
uit die wereld van het onder-bewustzijn, waarin wij - als erfenis misschien van
millioenen jaren van menschwording - de spookachtige, schier amorphe en toch
belichaamde wezens voorbij zien zweven, die ons de belichaming zijn van onze
angsten, dan is hij mij het volmaaktst en overtuigendst.
Daar is die kleine, zeer lugubere gestalte ‘D e k a r k a s s e n k o n i n g ’. De naam
is al een vondst op zich zelf. Boven een om het lijf gedrapeerde lap een kleine
dierenschedel waarin twee onwezenlijk blauwe oogen staren. Uit den mantel steken
vreemde skelet-deelen en iets als een knokige hand. Een legende? Een droom? Iets
uit een andere wereld heeft ons aangeraakt.
Daar is ‘H e t O n h e i l .’ Een half dier-, half menschachtig wezen, zilvergrijs, dat
aan de geheven armen een kleed uitspreidt van gesponnen glas of iets dergelijks. In
den schedel fascineerende oogen (van groene stuiters). Het komt op ons af,
onafwendbaar. Ook bij deze gestalte
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accentueert Van Tussenbroek zijn verbeelding met accessoires, die de sfeer mee
helpen oproepen: verdroogd mos, een vreemde schelp, een vogelskelet, waarop hier
en daar veeren zijn geplakt.
En dan het adem-benemende ‘N o o d l o t ’ met den hypnotiseerenden kop (een
dierenschedeltje waarin twee hoorns zijn gezet en in de oogkassen groene glazen
oogen) waarvan witte rafels (van geplozen touw) afhangen en bekranst met gedroogde
zilverdistels en zwammen. Ja, zoo voelen wij het Noodlot, als een verschrikking, als
een soort menschbeest van bovenwereldschen vorm, dat langzaam maar zeker ons
nadert en dat ons belet een stap te wijken. Datzelfde element vinden wij in ‘H e t
M o n s t e r e n z i j n b u i t ,’ hierbij afgebeeld, de vreeselijke, vraatzuchtige gestalte,
die in elke hand een spook-achtigen vogel klemt.
Ik kan slechts deze enkele dingen noemen, maar men zou wel alles willen
beschrijven: zijn A a p j e s , waarvan de hoofden werden gemaakt van cocosnooten,
D e N a c h t , A u n t L o u i s e , Ve r g a n e G r o o t h e i d , H e k s , H e t
b e w a k e n v a n h e t K o n i n g s g r a f , D e G e e s t v a n h e t Wo u d en
zoovele anderen.
Een van de wonderlijkste dingen is wel de fascineerende werking van de oogen,
die gemaakt zijn van gewone knoopen, of glazen stuiters of knikkers. Maar door de
manier van inzetten in de oogkas en door de onfeilbare keuze van vorm en kleur
krijgt iedere gestalte door middel van die oogen haar juiste uitdrukking.
Soms ligt, wat Van Tussenbroek ons laat zien, tusschen genie en waanzin en soms
is het pervers; wat doet het er toe? Wij moeten het aanvaarden als de volstrekt-eerlijke,
zeer schoone uiting van een kunstenaar.
J.S.

Schimmenspelen van Ter Gast.
Aan Ko Doncker komt, geloof ik, de eer toe, het Schimmenspel in ons land weer
bemind te hebben gemaakt; helaas is deze wonderlijk begaafde te vroeg gestorven:
wat had hij ons nog kunnen brengen! Na hem zijn anderen met Schimmenspelen
begonnen, als hij met het voorbeeld van den Chat Noir voor oogen, uit den grooten
tijd van Rodolphe Salis'cabaret. Onder hen heeft Frans ter Gast, in den Haag, zich
onderscheiden met schimmenspelen, die treffen door sierlijk gesneden beelden, een
geest vol fantasie en een zuiver gevoel voor de eenigszins beperkte mogelijkheden
van dit genre. Al gauw wordt het schimmenspel grof, wanneer men teveel toegeeft
aan de neiging om beweegbare beelden van menschen of dieren te maken. Wij kunnen
het bewegingsspel beter overlaten aan de bioscoop met haar schier onbegrensde
technische hulpmiddelen. Bij het schimmenspel zal men allereerst hebben te letten
op de zuivere verhouding
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van zwart en wit; de beweging blijve bijzaak, en waar de beweging er moet zijn, ga
men niet aan naturalisme doen, maar blijve aan de verbeelding van den toeschouwer
wat overgelaten. Dat van een langs het verlichte beeldvlak voortschuivend beeld b.v.
van een rijtuig de wielen niet draaien, hindert niets, mits het beeld zoo suggestief is
gesneden, dat het element ‘beweging’ er in zit. Dit nu weet Ter Gast herhaaldelijk
te bereiken en overigens weet hij, als knap en smaakvol decoratie-schilder, telkens
zeer fijn decoratieve landschapsbeelden vol stemming te maken, waarin de
geschiedenissen zich afspelen. Zijn mooiste, zuiverste Schimmenspel lijkt mij ‘Lente’,
een kort spel van groeiend gras, vlinders, insecten en andere dieren. Vol humor zijn
de ‘Opening der Staten-Generaal’ en zijn grootste werk ‘Het Rijden door alle tijden’,
waarin wij de vehikels aller eeuwen zien voorbijrollen. Daar zijn juweeltjes van
zwart-en-wit-kunst bij als b.v. de Hollandsche sjees, waarin elke lijn sierlijkheid is,
en de vigilant met haar plompe burgerlijkheid.
Kort geleden heeft Ter Gast in zijn charmant huis aan het Smidswater een nieuw
spel vertoond, nu heelemaal voor kinderen en dus zóó gemaakt, dat het voor kinderen
begrijpelijk en aardig zou zijn: een lange geschiedenis van een soldaat en een matroos,
die in het water vallen en op den bodem daarvan avontuur beleven met het
watervolkje. Ook in dit spel was weer menig schoon gesneden beeld te bewonderen.
Mag ik mij één opmerking veroorloven, dan is het deze, dat de daarbij te declameeren
tekst verre achter staat bij het beeld; en ook van de muzikale illustratie zou veel meer
te maken zijn.
J.S.

Caspers houtsnedenkalender 1930.
Wat te zeggen van dezen kalender, die ons te laat bereikte voor onze bespreking in
de vorige aflevering? Veel (goeds!) valt er niet van te zeggen....
Het zestal niet onverdienstelijke houtsneden zou stellig beter tot recht zijn gekomen
op een gunstiger fond: deze toch, hoewel streng en sober bedoeld, is weinig
aantrekkelijk! De rouw-rand doet reeds onbehaaglijk aan; het staande zwarte blokje,
bedoeld om de aandacht vàn de snede te voeren náár den eigenlijken kalender, is niet
verantwoord en ‘zweeft’ in het vlak, juister nog: ‘springt’ onherroepelijk eruit; de
namen der maanden, in 't geel aan weerszijden van dit blokje, zijn niet afgewogen
tegen het zwart, en daardoor op een afstand onleesbaar; tenslotte het zinlooze,
uitspringende vierkantje onderaan, dat onjuiste reminiscenties wekt aan 'n
scheurkalender....
Inderdaad, vreezen wij: ‘the less said the better’ - al kan het nog heel wat erger.
Want deze kalender is e e r l i j k e r dan veel die wij zagen.
W.J. D.G.
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De Duitse houtsnijder Hans Orlowski
door Frank van den Wijngaert
DAT Duitsland h e t land is van de moderne grafiek behoeft, veronderstel ik, geen
betoog. Dat ditzelfde Duitsland - moederland der westerse xylografie - in ruime mate
heeft bijgedragen tot de hergeboorte (geboorte!) van de houtsnijkunst in dit eerste
decennium van onze twintigste eeuw kan dus geen verwondering baren.
Jaren voor dat de grote Masereel de moderne xylografie opvoerde tot een
zelfstandig uitdrukkingsmiddel, tot d e kunst van onze demokratiese tijd, jaren tevens
vooraleer andere talentvolle Vlamingen als Joris Minne, Henri van Straten, de beide
Cantré's aan 't woord kwamen, op een moment dus dat van een vlaamse (belgiese)
xylografie nog geen sprake zijn kon, de voor-oorlogse hollandse snijders zich verloren
in symboliese, ultra-literaire konceptie van de houtgravuur en in Frankrijk Dufy's
illustraties voor Apollinaire's ‘Bestiaire’, algemeen beschouwd als de eerste
belangrijke uiting van de moderne franse houtsnijkunst, nog lang niet geboren waren
(1911), hadden de Duitsers, verenigd in de dresdener ‘Brücke’ (1906-1913) reeds
de merkwaardige sneden voortgebracht die nog immer de bewondering van
specialisten en geïnitieerd publiek gaande maken. Pechstein, Schmidt-Rottluff,
Kirchner, op het huidig ogenblik kunstenaars met europese faam, waren de
belangwekkendste verschijningen van deze kleine, maar zo talentvolle groep. Allen
hebben zij tot de ekspressionistiese avant-garde behoord. Beeldstormers ten overstaan
der dekadente en traditionalisties-vervlakte xylografiese opvatting van de 19e eeuw
is hun opgave echter in grondbegin helemaal niet revolutionnair geweest. Zij waren
bewuste rationalisten die het door eeuwen verval verkrachte materiaal (het hout)
weer ontdekten en het gebruikten met alle eerbied voor de eigenschappen zijner
organiese kompositie. In dit opzicht trokken zij te velde tegen het gebruik van
k o p s h o u t (in tegenstelling met l a n g s h o u t , dat uit de lengte is genomen,
gesneden uit de breedte van de boomstam en door de Engelsman Bewick einde 18e
begin 19e eeuw in praktijk gesteld) als hebbende door zijn finesse-mogelikheden
(als een metaalplaat bewerkbaar met het burin) het verval der houtsnijkunst beslecht.
Uit dien hoofde gebruikten zij niet alleen het brutaler en moeiliker te bewerken
‘langs’, doch eerbiedigden wel zodanig de materie dat zij de lijnen van het beeld
sneden (in de mate van het mogelike wel te verstaan) in één richting, nl. in die van
de ‘draad’ van het hout. Ook voor de houtsoort hadden zij geen of althans weinig
voorkeur en hakten met de primitiefste werktuigen soms (pennemes, beitel, enz.)
hun opgaven
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in welkdanige effen en niet al te weke houtoppervlakte. Om dezelfde reden moest
ook de ‘tekening’ het bij hen ontgelden. De tekeningen die z i j nog ontwierpen met
het oog op het te snijden beeld waren hoogstens losse voorontwerpen waarin, zoals
hoger gezegd, in eerste instantie rekening werd gehouden met de organiese struktuur
van het hout en de daarbij passende techniek. Op die wijze deden zij het gebezigde
materiaal een taal spreken die het eigen was en verlaagden de rijke mogelikheden
van het houtblok niet langer tot willekeurige reproduktie van welkdanig gegeven,
het houtblok zèlf niet langer tot een vulgair clichee. De onverzetteliksten verzaakten
echter aan elke beslommering, die naar hun mening niets met de xylografie te maken
had, en vertrouwden hun koncepties rechtstreeks aan het blok toe.
De invloed van ‘Die Brücke’ is in Duitsland zeer groot geweest en nog immer laat
zij zich bij de jongere snijders gevoelen.
Een dier jongere duitse snijders, wiens aanvangswerk in vele opzichten de kenmerken
van de ‘Brücke’ vertoont, is Hans Orlowski. En zulks is des te merkwaardiger waar
wij op het huidig ogenblik van deze kunstenaar zeggen kunnen dat hij de schitterendste
xylografiese figuur van het moderne Duitsland en een der talentvolste boekverluchsters
van het vasteland is. De invloed van de ‘Brücke’ op Orlowski's oeuvre is dan ook
van zeer voorbijgaande aard geweest en het is hem niet als een euvel aan te rekenen
dat hij zich in zijn eerste sneden door het voorbeeld zijner grote voorgangers heeft
laten geleiden. Zijn later werk heeft er niets bij geleden! Wel integendeel!
Hans Orlowski werd op 1 Maart 1894 te Insterburg in Oost-Pruisen geboren.
Tussen de jaren 1911 en 1915 studeerde hij onder leiding van Prof. H.T. Bengen aan
de Kunstgewerbeschule te Charlottenburg en na de oorlog, in 1919, nog enige tijd
aan de Kunstgewerbeschule te Berlijn. Sindsdien is hij zelf leeraar geworden aan het
instituut dat hem als leerling heeft gekend, nl. aan de Kunstgewerbeschule te
Charlottenburg, waar hij ‘dekoratief schilderen’ onderricht.
In 1912 begon Orlowski hout te snijden. Ik heb hier voor mij het resultaat van de
studie van één jaar, een prent gedagtekend 1913, studiewerk, beslist, doch voor een
één-jaar leerling met verbazende knapheid gesneden, helemaal niet realisties
behandeld en met een begrip voor kompositie zoals men het vele ‘gevestigde’
houtsnijders wensen zou. Een volgende is gedateerd 1916: de techniek heeft zich
begrijpelikerwijze verfijnd, de kompositie is harmonieuser, de tekening krachtiger
geworden doch op de één en twintigjarige jonge man is de invloed van wat ik noemen
zal ‘de leeraar’ nog steeds tyranniek en, alhoewel technies geheel verschillend
opgevat, is het Madonnabeeld op deze prent naar houding en uitdrukking
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zó uit Dürer overgewaaid, ook de typiese barokpilaster ontbreekt niet, zelfs het
signatuur H.O. doet Dürers of althans klassicisties aan. Wij kunnen besluiten dat tot
ongeveer 1916, tijdstip dat Orlowski als zoveel kunstenaars zijner generatie zijn tol
aan het oorlogsmonster te betalen begon, de voorbereidende techniese periode
aanhoudt. Van ‘persoonlikheid’ kan tot op dit ogenblik bezwaarlik sprake zijn.
De eerste na-oorlogse sneden van Hans Orlowski dagtekenen 1919-1920. Uit de
adolescent is een man gegroeid die de dood in de ogen heeft geblikt, uit de met de
techniek worstelende leerling is een kunstenaar opgestaan die weet wat hij wil en de
hinderlagen van een weerbarstige materie als weinigen beheerst. Het flinke voorbeeld
zijner voorgangers komt hem onder de ogen. Geen tijdstip is meer aangewezen om
het typies motief der ‘Brücke’, dit van het menselik gelaat, te hernemen.
Oorlogspsychose, overwinningsroes, ontnuchtering, ontbering, zedelik verval, hoe
hebben zij op ‘het scherm der sentimenten’, op de menselike gelaatstrekken
ingewerkt? En Orlowski schenkt ons tusschen de jaren 1920-1921 een reeks maskers
van mannen, vrouwen, meisjes en jongens die of douloureus of suggestief grotesk
of de gesubjektiveerde uiting zijn van de morele krisis die in de eerste paar jaren na
de oorlog in Duitsland groter is geweest dan in welkdanig ander der oorlogvoerende
landen. En hier denk ik vooral aan gravuren als daar zijn ‘Die Freunde’ (op. 101) en
‘Die Mädchen’ (op. 103) wier ziekelik-perverse uitbeelding op mij steeds grote
indruk heeft gemaakt. Indruk, waartoe een aangepaste techniek niet weinig bijdraagt!
Men heeft allicht begrepen dat Orlowski, benevens 't idee-eel kredo ook dit van
de techniek der ‘Brücke’ overnam. Al deze beelden zijn dan ook op ‘langs’ gesneden,
zoveel mogelik in de richting van de ‘draad’ van het hout, 't zij met een mes, met
een beitel of dies meer. Gutssporen komen of sporadies of helemaal niet voor.
Bedoelde periode houdt aan tot nagenoeg einde 1922. Dan komen we aan een
volgende, welke die van een groot kunstenaar is, ontdaan van wat het ook zij, een
kunstenaar die niets is dan zichzelf en vàn zichzelf en zich in de rij der grote grafiekers
van het huidige Europa geen luttel plaatsje heeft weten te veroveren.
Voor deze periode zijn m.i. de illustraties voor Heine's ‘Cholera in Paris’ van
enorme betekenis. Een uitgangspunt, dat we, althans voorlopig, nog moeten
onaangeroerd laten, vermits de kronologiese volgorde der gebrachte werken ons
noodzaakt te wijzen op de ‘Seligpreisungen’, het eerste boek door Orlowski
geïllustreerd en dat, met het oog op de genesis van een later werk, van grote
dokumentariese waarde is.
Kort na de oorlog gaf de berlijnse uitgever August Kulm-Foelix een
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reeks ‘Bilderhandschriften’ uit geheel op perkament geschreven en met
aquarel-illustraties versierd. Een dergelik kostbaar ‘Bilderhandschrift’ zijn de aan
de Evangeliën ontleende ‘Seligpreisungen’ (Mattheus-Hoofdst. 5, vers 3 tot 10).
Het boek beviel de uitgever wel zozeer dat hij besloot het op groter (sic) schaal te
verspreiden en het op .... twaalf eksemplaren lithograferen liet; de schetsmatig
aangegeven tekeningen en kapitalen werden naar het voorbeeld van het enig origineel
met de hand gekleurd. Van deze ‘Seligpreisungen’, welke in 1923 verschenen, hebben
we eerst en vooral de illustraties, uitgevoerd met die bewonderenswaardige zin voor
kleur die Orlowski's schoon geheim is, te waarderen. De kleuren, aangewend in de
geschreven of beter gelithografeerde tekst, ter sensibilisering van het op elke bladzij
aanvangend woordje ‘Selig’ lijken mij nochtans in verhouding met die van de
illustratie minder gelukkig. Te meer daar bedoeld boek gehandikapeerd is ten
overstaan van een ander dat aan de konceptie, die tot bewuste ‘Seligpreisungen’
aanleiding gaf, een volmaakt beslag gegeven heeft. Ik bedoel ‘Das Jüngste Gericht’,
dat bij het Wendekreis-Verlag ditzelfde jaar nog, 1923, het licht zag en een toppunt
van het illustratief en dekoratief kunnen van de jonge meester kan genoemd.
Doch de kronologiese volgorde der geïllustreerde werken roept ons terug tot de
reeds geciteerde sneden voor Heine's ‘Cholera in Paris’, een boek dat insgeliks in
1923 bij de uitgever der ‘Seligpreisungen’ het licht zag. Ik gewaagde er reeds over
als van een mijlpaal in het xylografies oeuvre van de kunstenaar. Niet ten onrechte
kunnen de drie sneden van dit boek, dat op vijftig eksemplaren werd getrokken en
sinds lang uitverkocht is, een keerpunt in Orlowski's xylografiese produktie worden
genoemd. Want van het ontstaan dezer af verandert, zo naar vorm als naar ekspressie,
véél in zijn werk en ontplooit zich zijn talent, vrij van alle dwang, harmonieus in de
dubbelsfeer van kunnen en van durf.
De discipline van dit eerste xylografies-illustratief werk is m.i. het verder oeuvre
van Orlowski ongemeen ten goede gekomen. Eerst en vooral noopte het hem zich
te ‘beschränken’ en te werken op oppervlakten van veel kleinere afmeting dan die
welke hij tot dan toe voor zijn onafhankelike sneden had gebruikt; ten tweede is
tijdelike ondergeschiktheid aan de wil of de ideeën van een ander (hier de illustratie
van een letterkundig gegeven) dikwerf een heilzaam bad; ten derde werd de kunstenaar
met het oog op 't konkordaat van xylografiese beeld- en typografiese bladspiegel in
zekere zin gedreven tot verfijning zijner techniek. Van dit ogenblik af zien wij dan
ook de gutssteek in Orlowski's sneden overheersen. De kompositie wordt vollediger,
d.w.z. dat, in tegenstelling met het merendeel zijner vroegere gravuren, bij dewelke
enkel de figuur of een paar figuren hoofdzaak zijn, de resterende oppervlakte slechts
een atmosferiese bedoe-
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ling heeft en daarom slechts accidenteel-brutaal met mes of beitel werd bewerkt, een
dergelik ‘fond’ bij de sneden voor ‘Cholera in Paris’ uitgeschakeld is en 't materiaal
(het hout) meer esoteries tot in zijn kleinste mogelikheden is doorvrocht en beeldend
opgelost. Ook de tekening is strenger geworden, ontdaan van alle would-be, daarom
niet minder suggestief.
Het laatste werk van dit vruchtbaar jaar 1923 is ‘Das Jüngste Gericht’, dat we
reeds hoger als de volmaakte resultante van de slechts enkele maanden vroeger
verschenen ‘Seligpreisungen’ begroetten.
‘Das Jüngste Gericht’ is de xylografiese interpretatie van de bekende tekst uit het
Mattheus-Evangelie: ‘Wanneer de zoon des Menschen komen zal in zijn heerlijkheid
en alle de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid;
enz.’ (Hoofdstuk 25, vers 31 tot 46). Het werd uitgevoerd, in zeer gemoderniseerde
vorm natuurlik, als blokboek en dekoratief met kleur geïntensifieerd. Benevens
twintig bladzijden op hout gesneden tekst bevat dit prachtig gepresenteerd album,
in rood kaft gebonden, met houtsnee-titel, niet minder dan zes vrijstaande illustraties
en een geaquarelleerde in de tekst. Alle dragen de kenmerken waarop wij in vorig
werk duidden en staan in het visioenaire teken, dat, zoals we verder zullen zien, de
puurste essentie van Orlowski's oeuvre is. De sombere wanhoopsfiguur o.a. op het
vers ‘Ich bin krank und hungrig gewesen, enz.’ gesneden, lijkt mij, zo ethies als
estheties, een der hoogtepunten van zijn totale oeuvre.
Het is echter niet zozeer op de illustraties dan wel op de gesneden tekst zelf (in
een merkwaardige letter uitgevoerd) of beter op het geaquarelleerd ornament dat
deze tekst vergezelt dat ik de aandacht vestigen wil.
Dit ornament is niet een willekeurige, fantaisistiese kompositie. Het is integendeel
opgelost, 't zij in een kapitaal, 't zij in een belangrijke aanvangletter van de tekst, een
paar maal zelfs in een gans woord, en zet alzo een grote traditie voort. In grondbegin
is het zowat een kompromis tussen het geënlumineerd initiaal der middeleeuwse
handschriften en dit der eerste gothiese drukken, hetwelk, na eerst zuiver manueel
te zijn toegevoegd als bij de handschriften (zio Guethenberg's 42-regelige bijbel),
pas later typografies (xylografies) werd opgelost, doch ten einde het handschrift nog
steeds nabij te blijven voorzien bleef van een uniforme kleur (vooral rood).
Dat Orlowski, alhoewel een traditie als springplank gebruikend in de verste verte
niet door deze beïnvloed werd, impliceert, veronderstel ik, geen betoog.
In het middeleeuws boek staat het ornament absoluut los van de geschreven (of
gedrukte) tekst. Het is een wereldje op zichzelf. Het is geen zeldzaamheid in een
zeer heilige tekst initiaal-miniaturen en dekoratieve elementen aan te treffen zeer
werelds en weinig verheven saamgesteld
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uit zingende vogeltjes, twijgjes, vruchten, bloemmotieven, enz. enz. Ook wordt de
kleur zuiver realisties toegepast.
Hans Orlowski daarentegen, kunstenaar van zijn tijd, doet het boek-ornament de
taal eigen aan zijn tijd spreken. Het staat niet langer meer op zichzelf maar is uit de
tekst gegroeid, er uiterlik als innerlik aan gekoppeld. Het zal zelfs deze tekst beheersen
wanneer de subjektieve noodzaak zulks noodwendig maakt. Orlowski's kleuren zijn
dan ook niet uit de aard der zaak zelve als naturalistiese te beschouwen, maar wèl
als de pikturele omzetting van de in het woord besloten geest. Niettemin knoopt de
dekoratieve allure van dit ornament het in zekere zin normaals vast aan de traditie:
immers de middeleeuwer gebruikte de diverse elementen waarmee hij zijn handschrift
versierde niet anders dan om wille van de dekoratieve verheffing van de bladspiegel!
Een modern kunstenaar als Hans Orlowski heeft het boekornament echter, zo naar
vorm als naar uitzicht, als naar de ontstellende ekspressionistiese kleurharmonieën
waarmee hij het verlucht, een ‘dekoratieve spraak’ verleend. De kleur wordt trouwens
door deze kunstenaar met weergaloze affiniteit toegepast. Getuigen daarvan, naast
bladzijden door haar overtroefd, andere waarin door enkel doorstrepen van een paar
lettergrepen met een zeer puur blauw de totale bladspiegel wordt gesensibiliseerd.
Ik overdrijf niet wanneer ik dit ‘Jüngste Gericht’ een xylografies juweel noem en
een meesterwerk van moderne dekoratieve boekverluchting.
Het jaar 1924 brengt ‘Amiran’, een georgiese variante op de Prometheussage, vier
sneden die tot Orlowski's mooiste behoren. Het werk werd ingeliks door het
Wendekreis Verlag bezorgd.
Einde van ditzelfde jaar schenkt de kunstenaar aan zijn vrouw en een paar vrinden
ter gelegenheid van het Kerstfeest, in privaatuitgave van slechts drie eksemplaren,
de ‘Sätzen des Philosophen Klages’, waarvan de tekst weer geheel op hout gesneden
en door een illustratief gedeelte, insgeliks op hout natuurlik, is vergezeld.
Met de illustratie (1928) van ‘Der dreizehnte Brief des Hyperion an Bellarmin’
uit de klassieke brieveroman van de pre-romantieker Hölderlin wil Orlowski vooral
getuigen hoe nauw de houtsnede aan het innerlik wezen van het boek is verwant.
Om zulks duidelik te doen blijken sneed hij geen los-staande illustraties op de gedrukte
tekst, doch kneedde ze tot bestanddelen van deze tekst door er letters rond te snijden
aan de tekst ontleend en hem normaal voortzettend. De beste bladzijde in die zin (er
zijn er zo vier) lijkt mij de laatste, waarin een naakte, krachtig gesneden vrouwebuste
uit de xylografiese letterzee rondom haar als een moderne Venus schijnt geboren.
Een enkele maal lijkt mij nochtans de samenwerking van tekst en illustratie niet
gelukkig, nl. in de tweede illu-
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stratie, daar waar de snijder in het houtblok zèlf ruimte heeft uitgespaard om er drie,
trouwens zeer korte lijntjes, typografie in te verwezenliken. Gewis heeft Orlowski
de proef hier te ver gedreven want het resultaat beantwoordt geenszins aan het
beoogde doel.
De eerste bladzijde van deze uitgave met haar met teer rood-bruine schabloontonen
georneerd aanvangwoordje ‘Mir’, de aanpassing aan dit in hout gesneden en
gesensibiliseerd woord met twee lijnen zware karakters door een overgangslijn in
middelgroot type verbonden aan de vier volgende regels van de eigenlike tekst, is
een unicum van typografies rythme. De tekst zelf werd door Orlowski met in hout
gesneden en xylografies-versierde initialen verlucht en besloten door een dergelik
zuiver-xylografies opgevat ornament.
Eindelik sneed hij voor enkele maanden voor de vlaamse bibliofielenvereniging
‘Tijl’, Antwerpen, vijf gravuren voor ‘Kaleidoskoop’, een bundel verzen door Frank
van den Wijngaert.
Over de techniek, gebruikt in deze tweede periode van Orlowski's oeuvre, die tot op
dit ogenblik aanhoudt, gewaagden we reeds handelend over de illustratie voor ‘Die
Cholera in Paris’. Sindsdien werd, zoals wij zullen zien, af en toe wel eens een nieuw
procedee beproefd, doch in haar grote trekken bleef bewuste techniek steeds behouden.
Niettemin is het duidelik dat, vertrekkend van deze hechte grondslag, het de
kunstenaar in volgend werk vooral te doen is geweest almaar het handwerk te
veredelen. Een kronologies nabladen der plus minus tweehonderd vijftig door hem
tot op dit ogenblik voortgebrachte illustraties en onafhankelike wandplaten is in dit
opzicht de moeite overwaard. En vermits bij de grafiese kunsten dikwerf (ik zeg niet
altijd!) techniek en suggestie op eenzelfde plan liggen, begrijpt men allicht 't gelukkig
resultaat door dergelike opgaven door een gewetensvol en kerngezond kunstenaar
als Hans Orlowski bereikt.
De vijf illustraties voor ‘Kaleidoskoop’, zijn laatste arbeid, zijn dan ook zonder
in holle virtuositeit te vervallen, toppunten van technies kunnen en van suggestieve
werking gegroeid uit het tot in zijn uiterste uitersten doorwrocht en gesensibiliseerd
materiaal.
In tegenstelling met de Vlamingen en de meeste Hollanders, die resoluut het
wit-zwart procedee der houtsnijkunst zijn toegedaan, in tegenstelling ook met de
meeste Fransen, die, door een behendige techniek van zich dichtopvolgende en
systematies zich afwisselende witte en zwarte lijntjes, ‘grijs’ snijden, zouden we het
‘kleur’-procedee van Orlowski en met hem dit van vele moderne duitse houtsnijders
‘grijs-zwart-wit’ kunnen bestempelen.
Zo o.a. kunnen we van Orlowski zeggen dat in nagenoeg al de sneden van het jaar
1923 het ‘grijs’ overheerst, een ‘grijs’, in tegenstelling met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

160
dit der Fransen helemaal niet vooropgezet en immer gerugsteund door flinke zwarte
partijen of er uit gegroeid. De illustraties van ‘Das Jüngste Gericht’ zijn in die zin
typies. Ik heb slechts één verwijt voor deze opvatting, nl. dat ze op afstand het beeld
in mindere of meerdere mate ‘verwazen’ doet. Het jaar 1924 kent de triomf van het
zwart, het zwart dat, zoals in ‘Amiran’, met ongerepte partijen wordt aangewend of
zoals in de gravuren voor de ‘Sätzen des Philosophen Klages’ met korte, in dezelfde
richting strevende, als terloops door witte steekjes uit zijn stugheid wordt gerukt.
Sneden der volgende jaren zien afwisselend wat ik noemen zal deze beide
zwart-technieken zegevieren. Men mene nu echter weer niet dat het wit, de witte
partij, angstvallig uit Orlowski's gravuren gebannen wordt. Integendeel! In elk dezer
sneden is het in mindere of meerdere mate als ‘pure waarde’ vertegenwoordigd en
speelt zelfs in gravuren als ‘Bäuerliches Liebespaar’, een der volmaaktste kunstwerken
van de moderne internationale xylografie, naast het zwart een evenwichtige rol; op
de rand af zwart-wit kunst. Wat meer is: in de gravuren voor ‘Hyperion’ zien wij het
volgend verrassend verschijnsel: daarin wordt de hoger met betrekking tot de ‘Sätzen
des Philosophen Klages’ verklaarde techniek toegepast maar.... ‘au renversé’. In
plaats van een zwart vlak dat door witte steken wordt gesensibiliseerd heeft men de
originele ‘kleur’ van de prent een moment als w i t te veronderstellen, waarin z w a r t e
steken (sic) de figuur mouleren zouden. Wat op zijn beurt niet betekent dat in deze
gravuren de zwarte partijen absoluut uitgesloten zijn.
In ‘Kaleidoskoop’ vinden wij deze diverse technieken in zeer geraffineerde vorm
terug.
Ook is het gebruik van het door zijn voorgangers en door hemzelf in de beginne
zozeer verafschuwde kopshout hervat. Trouwens, nu, na een hygiëniese kuur van
jaren de ogen weer zijn opengegaan, wat zou onze moderne xylografen langer
weerhouden de finesse van dit materiaal en de technische voordelen die het biedt ter
veruiterliking van hun gelouterde visie aan te wenden?!
Welke procedeeën Orlowski tot nog toe ook koos, immers zijn het die van een
groot kunstenaar en die van een volmaakt houtsnijder geweest. En m.i. heeft een
dergelike vaststelling nog immer meer gewicht dan de fijnst-uitgerafelde analyse....
Hebt ge opgemerkt dat van de hoger besproken werken er rechtstreeks twee aan
de Bijbel zijn ontleend?! (‘Seligpreisungen’-‘Jüngste Gericht’). Dat, met uitzondering
misschien van ‘Kaleidoskoop’, de overige ‘tout comme’ zijn of stammen uit een
atmosfeer in mindere of meerdere mate aan het ‘Boek der Boeken’ verwant?! Dat
zulks geen louter toeval is ligt voor de hand. Verklaart integendeel zeer veel in het
oeuvre van deze kunstenaar wiens syntheties aanvoelen der levensvormen ik in de
hogere
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betekenis van het woord rudimentair wil noemen, omdat hij het aandurft tot
oorsprongen, tot de oorsprong van de Mensheid te gaan. Zijn gravuur heeft daarom
niets van het groteske (want grotesk is ze!) van een afgodsbeeld of fetich, maar ze
is grotesk zoals de mens uit de spelonken het geweest moet zijn, de paleolithiese
mens, onze voorvader! De synthesis van Orlowski's kunst werd mij eens door een
filister gegeven: ‘Drommels kerel, zei die, wat een kollektie apen heb jij daar aan de
wand hangen!’ Indien de sukkel begrepen had wat een wereld van juistheid er in zijn
‘humor’ besloten lag!
Doch niet alleen naar de vorm is Orlowski's kunst ‘rudimentair’. Ook in haar
innerlikste wezen is ze dat! En zoals hij het aandurft neer te dalen tot de vormen van
het Oer, zo ook durft hij zich neer te buigen tot psychiese oorsprongen, tot de originele
ader van alle menselik gevoel.
Geen kunstenaar doet als Orlowski de ogen spreken: smart-ogen in verstarde
wanhoop uit hun kassen puilend, - hallucinante schouwersogen met onnatuurlik wijde
pupillen heenblikkend over elke verdere mogelikheid van menselike vreugd en
menselike pijn.
Orlowski heeft ook geschilderd, een andere zijde van zijn talent die ik, eerlik
gesproken, slechts uit reprodukties ken. Het is bijgevolg onmogelik mij hierover uit
te spreken, wat een rijkdom aan nieuwe waarden deze flink-getekende,
prachtig-gemodelleerde vrouwenaakten, naar de verklaring van de kunstenaar
uitgevoerd in een geraffineerde mengsel-techniek van olie en tempera, ook vermoeden
doen.
Stof tot een aparte studie over bedoeld schilderwerk brengt ons de toekomst wel.
Voorlopig nog achten wij ons doel bereikt, zo we met dit opstel reeds vermochten
't oeuvre van een der grootste xylografiese kunstenaars van onze tijd de lezer naderbij
te brengen.
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Moderne Fransche schilderkunst
door W. Jos. de Gruyter
IX. Critische slotbeschouwing
II. (Slot).
WOORDEN veroorzaken veel onnoodigen, bitteren strijd - zoo ook het woord
m e n s c h e l i j k h e i d . Wie up-to-date wil zijn, gebruikt het niet langer; maar
dezulken zou men willen herinneren aan de paradox van Shaw, dat de lieden die er
zoo tuk op zijn ‘modern’ te doen, altijd ernstig gevaar loopen na een poos ouderwetsch
te blijken. Woorden zijn modezaken, precies als shingle of charleston; en het woord
menschelijkheid is nu eenmaal u i t de mode. Spreekt men het uit in tegenwoordigheid
van een intellectueel, hij schrikt al evenzeer als 'n bakvisch zou schrikken indien
heden ten dage een g e b a a r d e man haar 'n kus afdwong.
Het is gangbaar bij veel menschen om, laat ons zeggen - ons een oogenblik op
ander kunstgebied begevend, - Tschaikowsky ‘menschelijk’ te vinden, met de
verzwegen implicatie dat Debussy of Couperin, zelfs Mozart (!) het niet zouden zijn.
En deze helden van het modernisme zijn geneigd, bij alle intelligentie waar we nooit
aan twijfelen, zulke bevinding aan te voeren als afdoend bewijs dat die
menschelijkheid van een Tschaikowsky en die menschelijk überhaupt niets, maar
dan ook niets, heeft uit te staan met het muzikale gehalte hunner composities. Echter:
waaròm het sentimenteel-melodramatische, of wat daar aan grenst, bij voorkeur als
de superieurste vorm van menschelijkheid te eeren of te verguizen? - Of rekenen we
liever af met den positieveren kant aan Tschaikowsky's muziek: waarom allereerst,
of uitsluitend, een heroïsch-pathetische gestemdheid als ‘menschelijk’ te bestempelen?
Is Delacroix menschelijker dan Cézanne, Bourdelle menschelijker dan Maillol,
Rembrandt menschelijker dan Giotto? - Maar wil men per se dit menschelijke zoeken
in een heroïsch-pathetische gestemdheid, laat men dan Tschaikowsky's ‘Pathétique’
stellen naast Beethoven's ‘Eroïca’ en men zal 't verschil voelen tusschen een mìnder
en mèèr waarachtige diepe menschelijkheid. Het hierboven aangeduide misverstand
echter - de meer negatief dan positief geformeerde veronderstelling nml. als zouden
Couperin of Debussy of Mozart niet ‘menschelijk’ zijn - vindt zijn overigens weinig
diepzinnige verklaring in het feit, dat zelfs adepte kunstkenners zoo vaak de
onjuistheid begaan het ‘wat’-aan- menschelijkheid in een kunstwerk te verwarren
met het ‘hoe’, m e t d e
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g r a a d v a n o n m i d d e l l i j k h e i d i n d e v o o r d r a c h t e r v a n . Een haastig
losgelaten menschelijk sentiment spreekt den oppervlakkige mèèr aan dan èèn, dat
betoomd werd tot steiler vlucht en dieper werking, - ook al moge er in het eerste
geval geen sprake zijn van een moedwillig-theatraal ‘gebaar’ of van dat ergerlijke
morsen met zweverig-humanistische gevoelens uit een quasi-genialen ‘hoorn des
overvloeds’, dat aan een zwoele profaneering van juist het heiligste in den mensch
soms dicht nabij komt. Dit daargelaten blìjft het feit, dat een in het kunstwerk
regelrecht uitgebazuind menschelijk geluid het meerendeel der hoorders buiten
verhouding altijd imponeert. Dat zulk een demonstratieve of ostentatieve
menschelijkheid echter het diepst of waardevolst van gehalte zou zijn, is daarmede
n i e t bewezen. Integendeel - in laatste instantie geldt ook van den mensch wat van
het kunstwerk geldt: dat een zekere ‘afstand’ en onwillekeurige neutraliteit het
kenteeken zijn der hoogste vervolmaking. Niet in den zin van opzettelijke
terughouding of zgn. aristocratische reserve, - maar in dien zin, dat een klein
beeldhouwer in beelden zal uitdrukken: ‘de smart’, ‘de vrede’ enz., waar een groot
beeldhouwer ieder maal opnieuw ons geeft: d e t o t a l i t e i t v a n z i j n d i e p s t e
e r v a r i n g , zij moge dan in afzonderlijke werken d e s n o o d s ‘smartelijk’ of ‘vredig’
g e a c c e n t u e e r d zijn. En op de evenwichtige onopvallendheid van meerdere
wereldgenieën als Shakespeare, Spinoza of Bach werd trouwens in dit verband vaak
genoeg gewezen*).
De huidige afkeer van het woord menschelijkheid (waar zóóveel misverstand
heerscht durft men nauwelijks van een ‘begrip’ spreken!) berust echter behalve op
de reactie in e m o t i o n e e l e richting tevens op een in m o r e e l e . Ook hier weer
begrijpt men het woord niet in zijn universeelen zin en wordt men, strijdend tegen
starre begrensdheid, in omgekeerden zin van deze begrensdheid het slachtoffer. Ook
hier weer vergeet men, bij 't beoordeelen van een kunstwerk met ‘ethischen’ inslag,
ten eerste dat het g e h a l t e dezer ethiek als zoodanig ter zake doet (er ìs toch ethiek
èn ethiek!), ten tweede, dit vooral: dat in laatste instantie ook hier alles afhangt van
de graad van volledigheid waarmede ethisch-menschelijke waarden in aesthetische
worden omgezet. Altijd immers schijnt men geneigd dit omzettingsproces
simplificeerend te willen begrijpen als een rechtstreeksch overgieten van het
energische fluïdum uit de alledaagsche flesch met etiket ‘menschelijkheid’, in de

*) Over laatstgenoemde schreef Emil Lucka: ‘Bach heeft zich nooit beklaagd, in zijn tijd niet
begrepen te worden; hij is door het daaglijksch leven gegaan als een gewoon burger, die zijn
zaken doet en als een uurwerk afloopt.’
- Ook mag het woord van Keyserling hier warden aangehaald: ‘Hoe meer de mensch zich
verinnerlijkt, verdiept, potentieert, des te meer algemeen menschelijk wordt zijn wezen. Zoo
zijn alle waarlijk groote menschen meer typen dan individuen geweest’.
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meer uitgezochte en sierlijk gevormde, met etiket ‘kunst’ - daarbij vergetend, om
ons nu maar aan dit niet al te fraaie en juiste beeld te houden, dat de vloeistof op z'n
minst gesproken toch een belangrijk langdurig filtreeringsproces ondergaan moet.
Dat een met vooropgezette bedoeling afgebakende, stelselmatig in èèn richting
voortgestuwde ‘menschelijkheid’ op den duur in het kunstwerk leiden moet tot
verenging en fanatisme, tot al te opdringerige partijdigheid in de selectie van het
onderwerp en geforceerde over-accentueering in het uitlezen der details, tot wat
kortom t e n d e n z - k u n s t heet, het mag inmiddels als vanzelfsprekend gelden.
Geen sterveling zal het ontkennen! Weliswaar dwingt iedere kunstuiting als zoodanig
reeds tot beperking, omlijning, ja detailciseleering, en daarmede t o t e e n
c o r r e s p o n d e e r e n d e v e r e n g i n g v a n h e t b e w u s t z i j n s l e v e n , - maar
hier is de bewustzijnsverenging meer tijdelijk gevolg dan wel durende oorzaak der
kunstdaad, dus ook niet opzettelijk, maar volstrekt noodwendig. Hetgeen haar wel
scherp differentiëert van wat juist alle tendenz-kunst kenmerkt: de verkeerde
nadrukkelijkheid van een dogmatische vooringenomenheid, het bij voorbaat
de-oogensluiten voor 't geen buiten haar ‘sfeer’ valt.
Uit dit kenmerkende der tendenz-kunst de verdraaide (of lafhartige!) conclusie te
trekken, dat een kunstenaar onherroepelijk verloren is zoodra hij zich compromitteert
aan een bepaald sociaal gedachtencomplex of bepaalde geestelijke ideologie, is weer
een opvatting, waaruit de oppervlakkigheid van onzen tijd op krasse wijze spreekt.
Immers hangt, het zij herhaald, in l a a t s t e instantie alles af van het ‘hoe’, de wijze
waarop, de graad van directheid in het omzettings-proces. Want dit proces in alle
volkomenheid wordt dàn pas mogelijk, waar sprake is van een zòò indringende
vertrouwdheid van den kunstenaar met zijn onderwerp, van een zòò volledige
beheersching der stof, een zòò algeheel zich-thuis-voelen in de domeinen der
cultuur-waarden welke hij voorstaat en waarvan hij de tolk wil zijn, - dat van een
‘willen’ ternauwernood sprake meer is en zijn uitgesproken levenshouding zich niet
langer als bewuste, min of meer zich in staat van verweer stellende ‘h o u d i n g ’
aanmeldt, maar als 't ware tot ‘t w e e d e n a t u u r ’ geworden is. Men kan daarom
ook zeggen, dat zgn. tendenz in kunst een verkrachting der waarheid slechts inhoudt
voor zooverre een gemis aan diepgaande oriëntatie zich bij den kunstenaar doet
gevoelen. Niemand immers zal Dante zijn katholicisme als tendenz verwijten....!
Maar hoeveel eeuwen Christendom waren niet noodig om een Dante voort te brengen?
Het behoeft inmiddels niet te verwonderen, dat men in onze dagen gemeend heeft,
door een verwijzen naar het te betreuren, maar daarom niet noodlottige verschijnsel
eener sporadische tendenz-kunst, eens
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voor altijd te hebben afgerekend met de brandende vraag naar de uiteindelijke juistheid
van Shelley's stelling: ‘to be a poet is to apprehend the true and the beautiful, i n a
w o r d t h e g o o d ’.*) Integendeel - dit faciel afwijzende gebaar past maar al te goed
in het kader der geheele denk- (veelal ook leef!-)wijze van het grootste aantal
hedendaagsche kunstzinnigen en intellectueelen, die de waarden van het leven niet
zien in een groot en werkelijk onderling verband, maar steeds los van elkander, en
wier neiging het leven te ontduiken - in uitgesproken òf verholen vorm - nog steeds
de geestelijke atmospheer vertroebelt en vergiftigt. Want hier kom ik terug op het
‘Leitmotiv’, dat deze - naar ik vrees niet al te blijmoedige - finale mijner Fransche
symphonie beheerscht: de overtuiging nml. dat in onze kunstwereld het gevaar der
alzijdige levensontvluchting veel grooter is dan dat der èènzijdige levensverenging,
bijgevolg het gevaar van het aesthetisme grooter dan dat der tendenz.
Slechts van uit dezen gezichtshoek bezien, kunnen wij veel verklaren dat anders
duister zou blijven, ook in het bijzonder wat het kunstleven hier te lande aangaat.
Zòò bijv. het verschijnsel, kort geleden nog op litterair gebied, van een letterlijk
zwemmen in ‘mystiek’ bij een onvoorwaardelijk terugwijzen van elk mogelijk ethisch
bestanddeel van zulke mystiek in den vorm van voorbereidende disciplineering van
het gemoeds- of geestes- of wils-leven. - Zòò op gebied van bouwkunst het analoog
verschijnsel der ‘Amsterdamsche School’, van het zich verliezen, Berlage's
bevrijdende daad desondanks, in een verrukkend-verderfelijk spel van aesthetische
bouwvormen, verfijnd òf zwoel, geniaal òf banaal, maar in elk geval verregaand
irrationeel en gewetenloos. - Zòò ook ten slotte het verschijnsel van een niet minder
plotseling tot merkwaardigen bloei gekomen beeldhouwkunst, waarvan echter helaas
de geestesgesteldheid goeddeels gekenschetst wordt in de wel wat bedenkelijke
woorden uit het boekje van een beeldhouwer over een beeldhouwer: ‘Zij, die tot de
nieuwere kunstenaars zeggen: kijk alleen naar de natuur, bewijzen slechts geestelooze
slaven te zijn van een dood, in dit geval geesteloos element, want de geest is machtiger
dan de natuur, indien in de ziel der menschen een Goddelijke scheppingskracht
leeft....’†) enz. enz.
En wat is dit alles ànders dan de sehnsucht naar metaphysische regionen, die we
reeds in de moderne schilderkunst waarnamen en die leidde bij zooveel kunstenaars
tot een vruchtlooze communie met een Godheid, onmachtig blijkbaar zich te
openbaren dan door tooverformules of spiritistisch-lijkende kruisraadsels,
mathematische kerkhof-vizioenen of ‘Journal’-cubisterijtjes, geometrische rebussen
of ijzerdraad constructies?

*) ‘Defence of poetry’.
†) Theo van Reyn: ‘Gijs Jacobs van den Hof’ (‘Nieuwe Beeldhouwkunst in Nederland’).
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Dat dit alles van huis uit ook p o s i t i e v e kanten heeft, niemand is er meer van
overtuigd dan ik en ik trachtte er blijk van te geven in mijn hoofdstuk over het cubisme
en wat daarmee verband hield. Zelfs een Amédée Ozenfant beteekent meer voor mij
dan de onschuldige maar verdwaasde apothekersassistent, wien het
fleschjes-rangschikken, zij het dan op vergeestelijkt niveau, tot idée fixe geworden
is. Maar wanneer de moderne kunstenaar decreteert dat dit, dit uitsluitend, d o e l i s
d e r k u n s t , met een hautain gebaar elk menschelijk harteleven terzijde schuivend
als zijnde ‘burgerlijk’, ‘illusionnair’ of welke verdere vernietigende smaadwoorden
hij daarvoor gebruiken mag, dan komt het mij voor hoog tijd te zijn met alle macht
te protesteeren tegen zulk èènzijdig abstract terrorisme, dat achter het masker der
eeuwigheid een geraffineerd, verkapt individualisme slechts in de hand werkt; achter
dat der schoonheid een hooghartige gewetenloosheid wil rechtvaardigen; achter dat
van den geest alle levenssentimenten verguizen, alle levensplichten verzaken durft.
***
Toonde ik een gemis aan tact door deze critische bedenkingen tot het eind te bewaren?
Bederft men niet den nasmaak van een feestelijk maal door iets bitters toe te geven?....
In vredesnaam dan! Zeker zal ik niet trachten, het nu weer alles ‘goed te praten’, den
belangstellenden lezer te troosten met de mededeeling, dat in Europa zich inmiddels
een ‘nieuwe zakelijkheid’ deed gelden, waarmede dan het gansche zaakje wel in het
reine kwam of komen zal. Want zàl inderdaad deze nieuwe zakelijkheid ons een stap
nader brengen in de richting, waarin wij zoo graag de moderne kunst gedreven zouden
zien? - Het zal niet afhangen van de graad van hardnekkigheid, waarmede men een
laatste modegril belijdt, maar uitsluitend van het in hoeverre deze zeggingswijze in
waarheid de reflex mag heeten van een nieuwe verscherpte aandacht voor de concreta,
voortgekomen uit een nieuw verdiept en verantwoordelijk levensgevoel. Want waar
het er allen schijn van heeft, dat een aantal avant-gardisten steeds van het ‘oude’
àlles overboord gooit dan juist het verderfelijkste: de waan der leuzen, - waar veel
zwakkere broeders, om van de epigonen niet te spreken, het blijkbaar steeds weer
moeten zoeken, waar men het nooit en te nimmer vond of vinden zal: in het ‘Open
u Sesam’ van een nieuw aesthetisch formalisme, - daar dienen wij waakzamer dan
ooit te zijn.
Er is immers de nieuwe zakelijkheid, waarvan feitelijk Marsman reeds getuigde
toen hij jaren terug schreef:
‘De nieuwe aandacht zoekt de werkelijkheid; niet om haar verschijning, maar om
haar karakter; ze doordringt de concreta tot op hun kern; ze
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ontsluiert ze van hun (z.g.n. poëtisch) atmosferisch waas; ze ziet ze niet als decoratief
motief, als gevoels-ornament, als symbool voor eigen gevoel, maar als ding; ze ziet
a.h.w. de houding, het gedrag van het ding; ze ziet tusschen de dingen de relaties,
de verhoudingen; zoo tusschen de menschen de spanningen; de situaties. Ze
suggereert, daarna, haar bevinding in het beeld; ze expliceert niet. Ze maakt relaties,
verhoudingen voelbaar; ze verpsychologiseert ze niet; ze beeldt; ze redeneert niet;
ze synthetiseert: ze analyseert niet. - Ze is niet ego-centrisch.-’*)
....èn er is de nieuwe zakelijkheid, die uitsluitend reactie-verschijnsel is, die neer
komt op een stompzinnig-slaafsche ‘natuurgetrouwheid’, welke met kunst heel wat
minder heeft uit te staan dan het ten onrechte vaak verguisde impressionisme.
Er is nieuwe zakelijkheid èn nieuwe zakelijkheid; zooals ook in fauvisme of
cubisme koren van kaf valt te onderscheiden, waarheid van leugen; altijd was het
zoo, in elk isme, in elken tijd. - Want zoo i e t s t e leeren valt van een overzicht, als
ik in deze (ongetwijfeld onvolledige!) opstellenreeks trachtte te geven, dan is het
wel het besef, dat een ieder het recht heeft het zijne te zeggen op eigen wijze, - dat
elke oprechte uiting, waarachter men een o n v e r h o l e n n o o d voelt, hoe gering,
hoe schijnbaar onbeduidend of foutief ook voorgedragen, waard was uitgesproken
en waard is aangehoord te worden.... Zeker, men is onwillekeurig geneigd te gelooven,
dat de beste krachten van eigen tijd het mèèr bij 't rechte eind hebben dan die eener
voorafgaande generatie, men geeft terdege en met recht de voorkeur aan de eene
kunstsoort boven de andere. Nooit mag zoo'n voorkeur zich echter verstarren tot een
rigide geloof in het alleen-zaligmakende van een bepaalde ziens- of zeggingswijze,
tot een slaafsche afhankelijkheid van de uitwendigheden eener in zwang zijnde
kunstrichting. Alleen een geest van belangelooze arbeidzaamheid, boven iedere eeren modezucht uit; een geest die niet aanstonds ‘vruchten’ wil afwerpen, die naar
geen ‘resultaten’ vraagt, naar geen winst of verlies; een geest van gespannen geduld
en heldhaftige verdeemoediging, die van zichzelf noch anderen verpletterende
‘meesterwerken’ eischt, ja ze wantrouwen zou, ze onverbiddelijk terug zou wijzen
wèl wetend dat het uur daarvoor nog niet geslagen is; - dèze geest alleen kan de kunst
durend ten goede komen, haar bevrijden uit den greep van het aesthetisme, haar
redden uit de draaikolken van onvervulbare verlangens en verwarde inzichten.
***
En liever dan mij te wagen aan vage speculaties of futiele voorspellingen

*) ‘De Vrije Bladen’, Feb. '25. Herdrukt in ‘De Lamp van Diogenes’, '28.
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omtrent deze nieuwe zakelijkheid en haar twijfelachtige beteekenis voor de toekomst,
vraag ik nogmaals een oogenblik de aandacht mijner lezers voor het meer
gespecialiseerde onderwerp, dat ons bezig hield.
Erkennen we althans, alle critiek - ook de mijne - ten spijt, dat het een b o e i e n d e
optocht was, die aan ons geestesoog defileerde: deze steeds wisselende, steeds
verrassende stoet van grootere en kleinere begaafdheden (zelden was het talent zòò
uitbundig), voorafgegaan door het bezielde en zuivere trio: Cézanne, Seurat,
Rousseau*), en gevolgd door hun talrijk kroost, naar men zou kunnen rijmen
van felle ‘wilde beesten’
en doctrinaire geesten.

Erkennen we althans, dat men naar 't woord van Plasschaert ‘goede bagage’ bij zich
had, ook al trok men ‘nu en dan wat vreemd rond met dien last....’ Want wie zal
ontkennen, dat deze chaotisch-rijke wereld eenmaal vol was, tot berstens toe! van ‘'t
rumoer der innerlijke daden’ - om nogmaals een Plasschaertiaansche term te leenen.
Waarmede we vooral de fauves gedenken - Matisse e.d. Hoe hebben zij niet, deze
woestelingen, met hun brio van vervoerend felle kleuren het leven bezongen, - het
leven dat hen zoo vriendelijk toch niet behandelde! (Want velen, als de Vlaminck,
zullen wel iederen avond in tingel-tangel orkestjes hebben moeten spelen, of schreven,
als hij, om den broode rommannetjes met verlokkende titels als: ‘D'un lit dans
l'autre’!)
En de latere stroomingen samenvattend overziend, juister geschreven in dit verband:
‘beluisterend,’ zal men het tegengestelde dan kunnen ontkennen, nml. dat zij vol zijn
van de gezangen der innerlijke stilte? De beste werken van deze schilders gelijken
aardsche reservoirs, waarin alle wateren van den hemel schijnen vergaard en tot èèn
ononderbroken glanzende effenheid verrustigd, - maar de beste stemmen uit deze
groep (of groepen) verhieven zich dan ook pas na een langdurig en gespannen
stilzwijgen. Na de uitbundige kleur-klanken van het vloeiende proza zocht men
intuïtief het geperfectioneerde rythme der maatvolle poëzie, - zocht men bovenal ‘de
verkoeling’ van het geestelijk-doorgloeïde. Helaas dat dit koele en positieve droomen
bij 't meerendeel der droomers op een koud en negatief suffen uit moest loopen....
Waardoor men weer is gaan verlangen naar de levensrumoeren der vermetele
fauves, het gesublimeerde tingel-tangel orkestje van de Vlaminck, de romannetjes
met verleidelijke titels in plaats van de dikke boekdeelen vol eindeloos getheoretiseer.
Waardoor men, ten einde raad wellicht na deze

*) Dat het door Cézanne, Seurat, Rousseau gepresteerde, door geen der nakomelingen werd
overtroffen, zelfs bij hooge uitzondering slechts geëvenaard, behoeft ons niet te verontrusten
en vindt voor een deel zijn verklaring in het feit, dat het gemakkelijker is te zaaien dan te
oogsten.
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vergeefsche pogingen der cubisten òm toch maar Onzen Lieven Heer wiskunstig op
te lossen, weer aan het madeliefjes-plukken is gegaan in de vredige weiden van het
naturalisme.... ook al wèèt men zoo langzamerhand (dit toch onderscheidt ons van
academische naturalisten!), dat het beeld van Cézanne, een boom omhelzend en met
betraande oogen uitroepend: ‘comme je voudrais, celui-là, le transporter sur ma
toile!’, dat dit beeld, bedacht door een dwaas journalist om den ouden meester te
eeren, niet alleen onvolledig en onjuist maar, in de woorden van Cézannezelf,
‘effrayant’ is.
Laten wij hopen althans, dat men dit lesje niet reeds weer vergeten is - en laten
wij inmiddels, dààrom ook, het in doctrinaire richting gepresteerde dankbaar erkennen
voor wat het waard is e n w a a r d z a l b l i j v e n . Hoeveel werd niet, vakkundig
alleen al bekeken, gewonnen aan zuiverder instrumenteering van het artistieke gevoel,
- aan grooter vastheid, essentiëeler eenvoud, strakker rust, klaarder overzichtelijkheid.
Zeker is, dat indien men zich tevoren verdiept heeft in impressionistisch-fauvistische
werken, en men komt plots voor een doek van een der doctrinairen te staan, men
onwillekeurig geneigd is uit te roepen, gelijk mijn levensgezellin eens lachend deed:
de jaarlijksche groote-schoonmaak is er niets bij! (Er zijn er intusschen, die 'n weinig
huiselijkheid in den zin van stoffige wanorde niet versmaden, hetgeen hun goed recht
is). Hier heeft men dan ook niet te doen met een jaarlijksche, zelfs niet een
honderd-jaar-lijksche, schoonmaak - hier heeft men te doen met een opruimingsproces,
waarbij het ballast van 5 eeuwen cultuur overboord werd gegooid. En de vraag is
hier niet: zal men te ver gaan? Want gaat men niet a l t i j d te ver? Is het niet
onvermijdelijk, dit te-ver-gaan, want sluit niet het ‘genoeg’ reeds immer de verzwegen
realisatie van een ‘te veel’ in zich? - Neen, dit is de vraag niet en dit is het ergste
niet, ook al beschouwt de een als kostbaarste bagage wat 'n ander voor overtollige
ballast houdt, ook al jammeren veel gevoelige harten: houdt op - houdt op in 's
hemelsnaam!.... Het ergste is, maar het werd nadrukkelijk genoeg reeds gezegd, het
gevaar van het aesthetische a-priorisme.
En juist òmdat de Franschen kunstenaars zijn bij de gratie der goden, schijnen zij
- de levensminnaren bij uitnemendheid! - zoo licht geneigd dit gevaar over het hoofd
te zien. Want gaat het hen niet te gemakkelijk af? Hun glorie is hun aangeboren
stijlbesef - men vindt het bij Derain, maar niet minder bij Matisse, men vindt het bij
Herbin, Braque, de la Fresnaye, maar ook bij Bissière, Marchand, Utrillo. Vergelijken
wij bijvoorbeeld de hedendaagsche Fransche schilders met de Duitsche en
Oostenrijksche impressionisten of expressionisten der laatste tijden (een Liebermann,
Slevogt, Käthe Kollwitz, Paula Modersohn, Unold, Beeh, Klee, Scharff, Grossmann,
Grosz, Dix, of dien reus Kokoschka
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- wien men maar wil), dan treft toch altijd de Fransche gestijldheid, het
cultureel-kunstzinnige in de levenshouding der Franschen, dat toch ook weer te zeer
doortrokken is van een innerlijke, intuïtieve gevoeligheid om ooit geheel te vervallen
tot die bloot-uiterlijke vormenschoonheid en expressielooze harmonie, waaraan de
Italiaansche kunstenaars zich wel eens te buiten gaan; ook al moet terdege erkend
worden, dat de o f f i c i ë e l e Fransche kunst zich helaas àl te gaarne nog kleedt in
den purperen mantel van een dood en leeg academisme.
Maar juist dit inhaerent stijlbesef, het kostbaarste bezit van den Franschman w a a r
h e t o p h e t l e v e n w e r d g e w o n n e n , werkt het aesthetisme wel sterk in de
hand, zoodra het gevaar der levensontvluchting zich doet gelden, zoodra het
rechtstreeksche contact tusschen artiest en maatschappij, en daarmede ook tusschen
kunstenaar en leven, in meerdere of mindere mate of geheel verbroken werd.
Toch dient men hier voorzichtig te zijn en niet te ras conclusies te trekken; dient
men de zaak niet te beschouwen uit Hollandschen, al-te-Hollandschen gezichtshoek.
De Franschman is nu eenmaal geen Hollander! Hij is - Germaansch gedacht - van
gezindheid nòch ooit realistisch nòch ooit abstract. (Wat het laatste aangaat: is Picasso
geen Spanjaard, Severini geen Italiaan, Mondriaan geen Hollander, Metzinger geen
Elzasser?)
De Franschman is, zoo men wil, ‘slechts’ levend en beschaafd - het leven is voor
hem van-zelve ‘beschaafd’, vaak tegelijkertijd ‘aesthetisch’ en ‘psychisch’: een
schoone en redelijke evenwichtigheid. Veel, dat daardoor aesthetisch lijkt op 't eerste
gezicht, blijkt bij nader inzien juist psychisch geaccentueerd. Men kan het ànders
ook zeggen: dat het leven voor den Franschman meer een ‘gebaar’ is dan voor ons,
maar dan alweer een beschaafd gebaar, een gebaar van geest en zinnen in-èènen een geste van de ziel zou men mogen zeggen. Voor ons, broeiend stugge
Noordelingen, heeft dit gebaar iets onweerstaanbaar vlots en overwinnends, een
wonderlijke vanzelfsprekendheid. Dit gebaar, deze toets - deze toets vol zwevende
vastheid, dit gebaar vol geestrijke bekoring! - het kan den Hollandschen schilder
radeloos maken en razend. Maar wij geven ons zoo gauw niet gewonnen en troosten
ons met de gedachte, dat deze onweerstaanbare buitenlander inderdaad nooit tot een
indringend realisme of algeheele abstractie in staat bleek; dat hij ook in zake kunst
naar onzen zin t e chauvinistisch is; dat zijn toets te aesthetisch lijkt, zijn gebaar te
declameerend.... wij vinden dan den nationalen Renoir te gemakkelijk-uitbundig en
den sprankelend-fijnzinnigen Raffaëlli te zwierig.
Inderdaad: zoo handhaven we ons in oogenblikken van koppig wantrouwen. Maar
is onze woede bekoeld, zoo moeten we wel erkennen dat de Franschman op ons,
wellicht, van huis uit toch iets voor heeft; en dat wat
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zich de laatste vijftig jaar in Frankrijk af kon spelen, alle verwarringen ten spijt, een
zeldzaam schoon, beteekenisvol gebeuren heeten mag.
Alle verwarringen ten spijt - want de meest frappeerende trek der moderne kunst
is en blijft de enorme differentiatie harer openbaringen: een veelzijdigheid van streven
en bereiken, soms ook in èèn figuur vereenigd, die tot nog toe in de historie vrijwel
ongehoord was. Geen kracht dit, eerder zwakheid: wat vroeger èèn was of hoogstens
in twee kampen verdeeld, blijkt thans in ontelbare richtingen uiteengevallen. Het
duidt op onrust, twijfel en onzekerheid - maar toch heeft deze afwezigheid van elk
bindend levensinzicht haar compensaties! Want, nog daargelaten dat de bloemen in
onzen tuin ons bovenal lief zijn door hun rijke verscheidenheid van vorm- en
kleurschakeering, geldt hier tot troost het woord van Goethe: ‘Kein Lebendiges ist
ein Eins, immer ist 's ein Vieles’.
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Indrukken van de Italiaansche expositie te Londen,
door J.S. Witsen Elias
WANNEER wij een oordeel willen uitspreken over de tentoonstelling welke deze
maanden in Burlington-House wordt gehouden dan moeten wij bedenken dat zij
feitelijk voor twee categorieën van menschen bestemd is en dat ieder van die groepen
met andere bedoelingen en andere verwachtingen er heen gaat.
Worden deze verwachtingen verwezenlijkt of teleurgesteld? Deze vraag zal bij de
verschillende groepen een verschillend antwoord opleveren.
Vooreerst komt hierheen een breede schare van publiek aan wie men een indruk
wil geven van de schoonheid der Italiaansche kunst. Ten tweede komen er echter
degenen, die kunst bestudeeren en die nu de gelegenheid hopen te vinden een menigte,
anders moeilijk te bereiken schilderijen te bezichtigen of werken saâmgebracht te
zien en te vergelijken die gewoonlijk in verschillende deelen van de wereld verspreid
zijn.
Ik geloof dat voor de eerste groep, deze expositie niet ten volle aan haar doel
beantwoordt. Dit is niet geheel te wijten aan de samenstellers ervan, eenvoudig omdat
men zich de Italiaansche kunst in haar volle schoonheid en in haar gestadige
ontwikkeling niet kan denken zonder de fresco's en zelfs niet zonder de mozaieken
en plafondschilderingen.
Maar van wat op paneel en doek door de eeuwen heen werd bereikt krijgt men
hier evenmin een juisten indruk. D.w.z. dat degenen die de Italiaansche kunst thans
beoordeelen naar wat hier werd geboden deze kunst zullen onderschatten. Van
verschillende meesters zijn de beste werken afwezig en zwakkere schilders zijn soms
te sterk vertegenwoordigd in verhouding tot de grooteren.
Nu gaat de tentoonstelling echter over een tijdvak van bijna zeven eeuwen en van
de Middeleeuwen af is de Italiaansche kunst gesplitst geweest in een vrij groot aantal,
duidelijk gescheiden scholen, heel wat duidelijker gescheiden dan de door elkaar
groeiende Hollandsche bij voorbeeld. Wilde men dus uit elken tijd en uit elke plaats
iets ter vertegenwoordiging zenden dan kwam men wel tot een tamelijke versnippering
en kon men van menig vermaard meester toch slechts enkele werken plaatsen.
Zij, die tot de tweede groep behooren zullen echter zeker veel meer tevreden
huiswaarts keeren.
Een en ander op deze tentoonstelling zou ik van uit beide gezichtspunten willen
beschouwen.
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GIOTTO OF SCHOOL VAN GIOTTO. S. STEFANO.

(VERZAMELING HORNE - PHOTO ANDERSON).
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MASOLINO.

‘DE STICHTING VAN S. MARIA MAGGIORE.’

MASACCIO.

‘GEBOORTE IN EEN FLORENTIJNSCHE FAMILIE.’
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‘DE ONTWIJDING VAN DE HOSTIE.’ (PREDELLA UIT URBINO - PHOTO ANDERSON).
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Van de voornaamste Middeleeuwsche scholen komt bij ieder het eigen, apart karakter,
hier goed tot zijn recht.
Siena bijvoorbeeld toont ons volkomen waartoe haar school in staat was, ook al
is het in kleinere werken. Zoo o.a. in Duccio's ‘Kruisiging’ uit de verzameling van
den koning en in zijn Madonna uit de Verzameling Stockiet te Brussel, een klein
werkje, uit de vroegste periode van den schilder, maar dat toch reeds die gevoelige
gratie heeft, welke Duccio's grootste charme zal uitmaken. Misschien komt de
schoonheid van deze school nog beter uit in die ‘Kruisiging’ van Segna uit de
Verzameling Crawford, die ook wel op Duccio's eigen naam is gezet. Het is prachtig
van kleur en ook prachtig van compositie. Tegen het gouden fond heft Magdalena
de armen in helderrood gewaad boven de menigte uit naar den Gekruisigde en dwingt
zoodoende onzen blik die richting te volgen naar den Heiland.
Simone Martini's kunst is zeer goed vertegenwoordigd door die vier paneeltjes uit
Antwerpen met Maria en den Engel uit de Annunciatie en daartusschenin de
‘Kruisiging’ en de ‘Kruisafneming’ en ook door die paneeltjes uit het Louvre en uit
Berlijn met de ‘Kruisdraging’ en de ‘Graflegging’, die eens tot dezelfde polyptiek
behoorden. Deze werkjes bevatten alle deugden en ondeugden van den meester:
schoone kleuren, zeer fijne schilderwijze, een lijnengekronkel als bijv. in het gewaad
van den Engel, dat den invloed van de Gothiek verraadt, maar ook de minder
gelukkige pogingen naar realistische gelaatsexpressie, zooals bijv. in de
‘Kruisdraging’.
Van Ambrogio Lorenzetti zijn er die fijne paneeltjes met de geschiedenis van den
heiligen Nicolaas van Bari uit de Uffizi.
Giotto, de belangrijkste der Middeleeuwsche meesters moest, frescoschilder die
hij vooral is, slecht vertegenwoordigd zijn.
Toch zijn de Madonna uit de verzameling Goldman te New-York en de S. Stefano
uit de verzameling Horne een gelukkige keus te noemen. Zelfs al zijn deze werken
slechts van een direct navolger van hem. Zij geven ongetwijfeld een zuiveren indruk
van Giotto's kunst en vooral van Giotto's geest. En voor mijn gevoel dan de S.
Stefano-beeltenis nog meer dan de Madonna. Wat is dat gelaat prachtig in enkele
groote, eenvoudige lijnen gegeven en wat spreekt daar een ziel uit van mystieke
vroomheid en waarachtig geloofsleven.
Van de Giottesken is hier een collectie van zeer goede werkjes, een reeks van
Bernardo Daddi, een om de kleuren zeer mooie ‘Beweening’ door Giottino, terwijl
we Taddeo Gaddi bij de teekeningen vinden met een zeer interessant ontwerp voor
zijn ‘Tempelgang van Maria’ voor S. Croce.
De verzameling van Sieneesche en Florentijnsche primitieven zal ieder bezoeker
kunnen bevredigen. Minder gelukkig is de indruk van de Noord-
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Italiaansche kunst in dien tijd, waar de twee groote meesters Altichiero en Avanzo
dan ook gemist moesten worden.
Bij den ingang naar zaal II treffen we tenslotte Jacopo Bellini aan, met de Madonna
uit Lovere, die het kind voor zich laat staan, een schilderij sterk geïnspireerd op
Gentile da Fabriano's werk in de Yale University en een belangrijker stuk uit Verona,
de H. Hieronymus in de wildernis. Het is interessant om hierin te zien hoe Bellini
reeds openstond voor het nieuwe dat uit Florence kwam. Hij schept een ruimte,
omsloten echter door Middeleeuwsche rotspartijen, en in die ruimte geeft hij
verschillende dieren, zooals Pisanello dat reeds voor hem gedaan had.
Van de eerste generatie der Renaissance schilders, de vernieuwers, is hier een juist
gekozen verscheidenheid. Men zou de beschouwing dezer schilders het best kunnen
beginnen met die ‘Kruisiging’ van Masaccio uit Napels, een tamelijk vroeg werk
van hem, onderdeel van zijn altaarstuk voor de Carmine te Pisa, dat wel ineens
duidelijk aantoont, wat het nieuwe was, dat deze meester bracht.
De achtergrond is hier nog goud, maar hoewel vrijer en losser zijn nu de figuren
geworden en hoe schitterend is de compositie. Magdalena, neergeknield voor het
kruis, heft de armen wijd uitgebreid omhoog, vat daardoor de figuren van Maria en
Johannes ter weerszijden in één groep met haar eigen gebogen gestalte samen.
Van uit de verte, in de zaal, treft het schilderij onmiddellijk, door dat pathetische,
zeer overtuigende gebaar.
Wat Masaccio's kunst ook op ander gebied beteekende kan men hier uitstekend
zien uit een later werk, ‘Een geboortescène in een Florentijnsche familie’ uit het
Kaiser Friedrich Museum te Berlijn.
Het is belangwekkend op deze expositie nu eens te gaan van dit werk naar het
schilderij van Masolino ‘de Stichting van S. Maria Maggiore’ uit Napels omdat nog
zoo veel werk nu eens op naam van Masolino dan weer op dat van Masaccio gezet
wordt. Ook laatstgenoemd werk is wel aan Masaccio toegeschreven. Masolino's
schilderij vertoont echter niet alleen nog een gebrekkige perspectief, ook de ruimte
is niet overtuigend gegeven. De personen bewegen zich niet in de atmosfeer. En dit
is in het Berlijnsche werkje heel wat duidelijker. In beide schilderijen is met een
zelfde hulpmiddel gewerkt, zuilen die zich achter elkander rijen. Bij Masolino
bereiken ze hun doel niet, bij Masaccio volkomen.
Hoe prachtig groepeert ook de laatste zijn personen zoodat ze een schitterend
compositioneel geheel vormen.
Deze hoogstbelangrijke schildersfiguur is hier waardig vertegenwoordigd.
Het werk der andere baanbrekers, Uccello, Veneziano, Castagno, zou men minder
representatief kunnen noemen, in dien zin dat van hen niet het beste is gegeven.
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Inderdaad er is belangrijker werk van Uccello dan deze predella uit Urbino uit den
laatsten tijd zijns levens. Maar daartegenover is het zeer interessant om hierin eens
te zien hoe hij al zijn experimenten van vroeger uitbuit, en alles wat hij in vroeger
werk heeft gegeven nog eens samenbrengt. We vinden de zeer plastisch gegeven
paarden van zijn groote veldslagen te Londen, Parijs en Florence, we zien een stuk
landschap, gegeven in enkele groote eenvoudige lijnen, we worden gewaar hoe hij
hier zijn studies van perspectief bij rechtlijnige en ronde gebouwen toepast en tenslotte
toont hij ons nog eens zijn buitengewoon kleurenspel. Met de werkelijkheid heeft
dat grijs en zwart, dat rood en wit weinig te maken, het is echter bijzonder decoratief.
Ook van Veneziano een predella, des te belangrijker omdat de deelen er van uit
verschillende verzamelingen moesten samengebracht worden. Zij behoorden eens
onder het groote altaarstuk, dat nu in de Uffizi is. En evenals dit altaarstuk zijn zij
in teere, zachte tinten, eveneens ook vertoonen zij reeds dat fijne spel van licht en
schaduw, maar vooral veel licht, dat ook de schemeriger partijen schijnt te
doordringen.
Het mooiste paneeltje is wel uit Cambridge: de Annunciatie, in een binnenplaats,
omgeven door antieke zuilen, terwijl middenin het oog wordt geleid naar een tuin
met rozen, rose accent in het grijs en vaag blauw van den voorgrond.
Het paneeltje met den marteldood van de H. Lucia uit Berlijn voert ons naar het
portret uit de zelfde plaats, omdat het kleine figuurtje van de Heilige de aanleiding
werd om deze vrouwebeeltenis op naam van Veneziano te zetten.
Het is één dier modeportretten, waarvan we er op deze tentoonstelling verschillende
aantreffen. Het vertoont de modieuze lange hals, het sierlijk kapsel, het kostbaar
gewaad van dien tijd. Van het gelaat is het belangrijkst het profiel, dat scherp afgelijnd
ligt in het platte vlak.
Niet ver van dit portret hangt een dergelijk op naam van Pollaiuolo uit Milaan dat
eveneens wel aan Veneziano is toegeschreven.
Nu beide werken zoo dicht bij elkaar gebracht werden zal het misschien mogelijk
zijn uit te maken, of ze van dezelfde hand zijn.
Ook van Castagno zijn twee kleine deeltjes van een predella. Dat met den uit het
graf verrijzenden Christus uit de verzameling Duveen toont ons de stoere
lichamelijkheid die hij aan zijn personen wist te geven.
Van de Noord-Italianen uit deze eerste generatie is Pisanello vertegenwoordigd
met zijn beide portretten, dat van Genevra d'Este uit het Louvre en dat van Lionello
uit Bergamo. Beter leert men hem hier misschien bij de teekeningen kennen, waar
we de talrijke dierstudies vinden, van welke hij in zijn schilderwerken zoo overvloedig
partij heeft getrokken.
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Van de verdere meesters der Vroeg-Renaissance zijn er enkele, wier beteekenis men
hier volkomen kan leeren kennen uit één of twee werken, omdat die werken voor
hen dan volkomen representatief zijn, van anderen, dikwijls talrijker vertegenwoordigd
is dit echter niet het geval.
Tot die enkelen reken ik om te beginnen Piero della Francesca met de portretten
van Federigo di Montefeltre en zijn echtgenoote. Die twee werken geven de kunst
van dezen schilder volledig weer. We zien, hoe hij partij trekt van het licht, hoe hij
het landschap reeds veel natuurlijker begint te geven, en hoe hij juist door dat licht
zijn personen in één ruimte met dien achtergrond brengt.
Dan is er Baldovinetti. Alleen zijn Madonna uit het Louvre zet ons reeds klaar
voor oogen de waarde van dezen meester, zijn beteekenis, de plaats, die hij inneemt
in de ontwikkeling, tenslotte de schoonheid van zijn kunst zelf. Nauw verwant is dit
werk met dat van Piero.
Ook hier veel gebruik gemaakt van het licht als bindende factor, ook hier het
landschap reeds van meer beteekenis. Maar we kunnen eveneens zien, dat Baldovinetti
jonger is, dat hij zich reeds heeft laten beïnvloeden door de generatie der bronsgieters.
Het gelaat van Maria is fijn uitgesneden, de stoffelijkheid komt sterk uit in alle deelen.
De heiligenschijn lijkt zelfs wel een metalen schijf.
Van Botticelli is hier één zijde uitstekend vertegenwoordigd door twee werken,
die tot het beste van zijn kunst behooren. De ‘Geboorte van Venus’, en de ‘Laster
van Apelles’.
Wat daarnaast hangt ‘De bruiloft van Nastagio’ is waarschijnlijk alleen door hem
ontworpen; de kleine paneeltjes geven den grooten meester niet zoo zuiver weer.
De ‘Venus’ en ‘De Laster van Apelles’: dat is ineens de heidensche en de
mythologische Botticelli volledig, en ook de idealist en de droomer. Het is echter
één kant van zijn wezen. Botticelli als Madonna-schilder treedt hier niet zoo duidelijk
naar voren.
Minder juisten indruk krijgt men van Ghirlandaio. Hij was misschien te veel
fresco-schilder. Zijn ‘Madonna en Heiligen’ uit de Uffizi toont hem niet in zijn
kenmerkende eigenschappen. We leeren hem misschien nog beter kennen in dat
portret van Giovanna Tornabuoni uit de Verzameling Pierpont Morgan, een der
figuren, die we op zijn fresco in S. Maria Novella terug vinden.
Dit is geheel Ghirlandaio, de man die de welvaart en luxe van zijn stad liefhad,
de schoonheid van zijn tijd, en die dat uit wilde beelden, degelijk en goed, zonder
veel fantasie, maar met ernstig werkmanschap. Dit portret is eenvoudig, knap
geschilderd, nergens overdadig. Het geeft den tijd weer, waarin het ontstond en
daarmede ook den schilder zelf, die zoo volkomen kind van zijn tijd was.
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RAFAËL. PORTRET VAN ANGELO DONI.

(PITTI, FLORENCE - PHOTO ANDERSON).
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LEONARDO DA VINCI. TEEKENING.

MICHEL-ANGELO. TEEKENING.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

POLLAIUOLO

(?).

PORTRET VAN EEN DAME.

(PHOTO ANDERSON).

GHIRLANDAIO. PORTRET VAN GIOVANNA TORNABUONI.
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Een weinig aantrekkelijk meester als Cosme Tura is hier te rijk vertegenwoordigd,
naar verhouding bijv. tot Perugino, die toch als leermeester van Rafaël wel een ruimer
plaats had mogen innemen. We zien hier het zoo dikwijls door hem herhaald motief
van den H. Sebastiaan, pijlendoorboord en met den blik opgeheven naar den hemel.
(Stockholm). Maar het is veel machinaler werk, dan het gelijkluidende te Florence
of in het Louvre.
Van Mantegna is misschien het schoonste hier, zijn H. George uit Venetië, maar
de liggende Christus uit het Brera, zeer in het verkort gezien, en daardoor kunstig,
is te duidelijk k n a p om volkomen te bevredigen.
We kunnen hier wel een idee krijgen van de grootheid van de drie meesters
Michel-Angelo, Leonardo en Rafaël als we ook in het kleinste werk van hen hun
grootheid nagaan. D.W.Z. als we Leonardo's geest voelen in zijn teekeningen, als we
van Michel-Angelo schetsen en beelden nemen om daar uit een indruk van den Gigant
te verwerven. Want alleen Rafaël is met s c h i l d e r i j e n vertegenwoordigd.
Om met Rafaël te beginnen. Als Madonna-schilder maken we hier kennis met hem
uit een groote teekening volledig uitgewerkt en geschaduwd, het ontwerp voor de
‘Belle Jardinière’ en dan uit die fijne Esterhazy Madonna. Twee werken dus ongeveer
uit denzelfden tijd, ongeveer gelijk in compositie en beiden ook verrijkt met de
grootste deugden van den meester.
Hoe verschillend is er niet over hem geoordeeld. Maar als we eens naar die kleine
Madonna uit Boedapest kijken, die klaarblijkelijk nog de volledige schaduw mist
om de zachte ronding van de lichamen te krijgen, wat zit daar dan toch een rustige
harmonie in, bereikt met enkele eenvoudige lijnen en een hoogst sobere, klare
compositie.
Dit is de gandsche klassicus Rafaël, die streefde naar volmaking van den vorm.
Wie slechts met aandacht dit kleine nog niet eens absoluut voltooide werkje
beschouwt, heeft althans deze zijde van den meester leeren kennen.
Als den man, die ook het drama wist uit te beelden kan men hem hier niet vinden,
wel echter treedt een andere kant van zijn veelzijdigheid aan het licht. Het is de
portrettist Rafaël. Wonderlijk objectief is hij daar. We vinden op deze expositie
Angelo Doni en Maddalena, ook de Donna Velata, alle drie uit het Pitti.
Zij die Rafaël zoetelijk, week noemen, moeten deze portretten maar eens bekijken,
met welk een onfeilbare zekerheid is Angelo Doni gegeven en toch banaal is dat
werk hoegenaamd niet. Er spreekt een groote kunstenaarsziel uit.
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Men vergelijke maar eens op deze expositie deze portretten bijv. met dat hetwelk
Guido Reni van zijn moeder maakte, eveneens een knap werk, maar ook niet meer
dan k n a p , terwijl we bij Rafaël dat idee van k n a p juist altijd vergeten om.... het
geniale, zou ik willen zeggen.
Bij hem worden we door het w o n d e r der kunst aangegrepen. Wat nu juist
Perugino's fout was, dat verslappen en werktuigelijk herhalen, vinden we bij Rafaël
nooit. Hij geeft altijd het beste, poogt zelfs altijd weer beter te geven. Dien indruk
krijgen we ook hier als we minder belangrijk werk van hem bekijken, zooals de
‘Zegenende Christus’ uit Brescia.
De karakters van Leonardo en Michel-Angelo spreken reeds duidelijk uit hun
teekeningen, al was het alleen nog maar uit de lijn. Leonardo teekent fijn en licht,
doch tevens zeker, Michel-Angelo krachtig maar zenuwig en haastig.
Een meisjeskopje uit de Royal Library van Leonardo geeft het geheele wezen van
den schilder weer: een diepe ziel, rustig-bezonken. Een kop van Buonarotti uit de
verzameling van den Engelschen koning schijnt wel een volledige afspiegeling van
den rustelooze zelf. Er zit een sombere broeiing in het gelaat, maar tegelijk een zekere
hoogmoed, die neerziet op de wereld om hem heen, waarin hij niet meer thuis hoort.
Zijn beide beeldhouwwerken geven hem eveneens duidelijk weer. Het reliëf met
de Madonna dat aan de Royal Academy zelf behoort doet denken aan de beroemde
Medici-Madonna. Ook hier een vrouw die peinst over het leed dat nog zal komen;
de mond is droevig en haar blik gaat over de aarde, waar nog eeuwen van tweespalt
zullen zijn. Om het Kind bekommert zij zich niet; Het klimt over haar heen, omziende
naar den jongen Johannes. Hij schijnt nog onbewust van den rol die Hij zal moeten
vervullen.
Zijn marmeren ‘David’ uit het Bargello toont vooral zijn belangstelling voor de
Oudheid in het mooie lichaam, ook iets van de naderende Barok, in de lichte wending
die hij aanneemt. We worden reeds gedrongen langzaam om het beeld te loopen om
het van verschillende kanten te bezien.
Zeer belangrijk vertegenwoordigd is de Venetiaansche school en nergens krijgt men
wellicht zoo de neiging en de gelegenheid als hier om haar speciaal karakter te
vergelijken met de Florentijnsche en Umbrische kunst.
Dadelijk hangt al de ‘Transfiguratie’ van Giovanni Bellini uit Napels vlak bij
Botticelli's ‘Venus’ en daardoor treft ons d i t tusschen de beide meesters dat zij
n a a r d e n g e e s t steeds met elkaar verwant zijn, doch met absoluut verschillende
middelen een zelfde emotie tot uitdrukking trachten te brengen.
Beiden streven er naar meer een stemming, een droom te geven dan een
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feitelijk gebeuren. Botticelli drukt dit bijv. reeds uit door de golven van de zee slechts
te geven in kleine witte veegjes. Dat acht hij expressief genoeg. Zijn gevoel schuilt
hoofdzakelijk in de gratievolle, schoone lijn.
Bellini geeft de droom meer in het landschap dan in de personen. Hij schildert de
spheer van het wonder in zijn donkergroene bergen, in zijn boomen, in de veeltintige
wolkenlucht en in het licht tenslotte. We zouden kunnen zeggen dat Bellini het
gemakkelijker heeft bij het beoogde doel.
Nog duidelijker treft de overeenkomst, tegelijk het verschil, van beide meesters
in twee Madonna's hier: de kleine van den Venetiaan uit Bergamo, en die van den
Florentijnschen meester uit het museum Poldo Pezzoli.
Bellini's Madonna is buitengewoon gevoelvol, een ontroerend teeder gelaat,
prachtig zacht rose boven den grijsblauwen mantel waarin de vleeschkleurige
weerschijnen glanzen. Dat alles tegen eenvoudig, donker fond. Het gevoel ligt hier
behalve in de gelaatsuitdrukking vooral in de teere kleuren en de combinatie van dat
wazig blauw en dat teeder bloeiende van het Madonnagezicht en van het Kind.
Bij Botticelli is een zelfde gevoel, een zelfde liefde voor het aanminnig zachte.
Maar hij geeft het in de fijne vingers, zeker-omlijnd en vibreerend van sterk gevoel,
in de lijnen van het gelaat.
We zien hier duidelijk de kracht van de school der Lagunen-stad, kleurwerking
en droomstemming, een droomstemming bereikt door dat het licht alle kleuren
samenbindt. Bij voorbeeld in Giorgione's ‘Mozes als Kind’ uit de Uffizi, in de
‘Aanbidding’ (verz. Allendale) met een verrukkelijk landschap op den achtergrond.
De mooiste kleurenzang is het ‘Onweer’ (verz. Giovanelli).
Van Tiziaan zijn er vooral veel portretten, wat me geen bezwaar lijkt bij een
meester die ook juist in het portret zooveel van zich zelf geeft. Voor hem is elk portret
in waarheid een artistieke schepping. Hij dringt diep in de ziel zijner personen door,
blijft tevens behagen vinden in kleur en schilderwijze op zich zelf.
Typeerend in dat opzicht is hier zijn portret van ‘een Engelschman’ uit het Pitti.
Alleen grijze tinten, lichter en donkerder tot zwart toe, waaruit het gelaat en de handen
oplichten.
Veronese's klaterend lichte kleur komt het best uit in een klein werkje uit de
verzameling Gualino te Turijn, ‘Mars en Venus’. Helder stralen daar de naakte
lichamen van de blanke-en-blonde godin en den donkerder god, het blauwe kleed
dat zij op den schoot heeft en waarin het vleesch weerschijnen toovert, en de roode
tentdoek die hen omsluit.
Prachtig is ook zijn Madonna uit de kerk van S. Barnaba te Venetië.
Tusschen deze meesters hangt Tintoretto en hoe treft hier welke vernieuwingen
hij bracht.
Dit is toch altijd een der voordeelen van een dergelijke expositie, dat
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sommige werken door hun groepeering weer eens in een ander licht komen te staan.
Men heeft wel aanmerking gemaakt op de rangschikking, maar hoe laat men bijv.
nog eens duidelijk het verschil in het oog springen tusschen Tiziaan en Tintoretto
door het werk van den eersten uit Ancona (‘Visioen van de H. Maagd’) naast den
‘Adam en Eva’ van den laatsten uit Venetië te hangen.
Bij Tiziaan staan donker vooraan de heiligen Franciscus en Blasius, donkere
figuren, tegen een achtergrond die zich verder en lichter uitstrekt, en boven hen op
een wolk troont de Moeder Gods met het Christuskind en Engelen.
De compositie is prachtig. De rechter heilige buigt zich wat naar voren om één
hand op den schouder van den knielenden schenker te doen rusten, met den anderen
arm wijst hij uitgestrekt naar het hemelsche gezicht. Door dit gebaar wordt meesterlijk
de groep beneden verbonden met die boven. Maar de compositie strekt zich uit in
één vlak.
Tintoretto componeert in de ruimte. Men had moeilijk beter voorbeeld van zijn
schilderwijze kunnen geven. Hoe geheel anders werkt hij ook met het licht. niet meer
als bij Tiziaan een verdeeling van donkerder en lichter stoffelijkheden, maar een
licht dat zelf compositioneele beteekenis heeft. Licht en schaduw leiden onze aandacht
eerder van de lijnen en de lichamen af dan dat zij er onze aandacht op vestigen.
Correggio's kunst spreekt hier het zuiverst uit zijn ‘Zingarella’ uit Napels en de
‘Madonna del latte’ uit Boedapest.
Barok en Rococo stelt men hier in zeer groote lijnen duidelijk genoeg voor oogen.
Enkele werken, voldoende typeerend, laten zien hoe de Italiaansche kunst zich verder
ontwikkelde. Er zijn enkele accademisten als de Caracci, Guido Reni, dan Caravaggio
o.a. met zijn ‘David’ uit de Galleria Borghese en ‘Narcissus’ uit de Gall. Corsini,
e.a.
De 18e eeuw laat eenige van de beste Canaletto's en Guardi's zien en van Tiepolo
onder anderen zijn reusachtige ‘Vondst van Mozes’ uit Edinburgh.
Voor de 19e eeuw is men echter te beknopt geweest, Wel kan in dien tijd Italië
zich niet meten met Frankrijk, maar door iets meer te geven had men toch kunnen
aantoonen dat de Italiaansche kunst dier dagen zich ongeveer parallel met de Fransche
ontwikkelde. Het hoogtepunt is nu ongetwijfeld, in deze laatste zaal, Segantini's
Zonnige Alpenweide (verz. Signora Corinna Uberti, Milaan).
Bij de beeldhouwkunst moest men natuurlijk zeer beperkt zijn, maar in de keus is
men bijzonder gelukkig geweest.
In Donatello's bronzen ‘David’ ligt de gansche Vroeg-Renaissance besloten; die
prachtige natuurweergave, beïnvloed door de Antieken,
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TIZIAAN. PORTRET VAN HOWARD, HERTOG VAN NORFOLK, (DOORGAANS GEHEETEN ‘EEN
ENGELSCHMAN’). (PITTI, FLORENCE - PHOTO ANDERSON).
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POLLAIUOLO.

VERONESE

‘HERKULES EN ANTAEUS’ (BARGELLO).

‘MARS EN VENUS.’ (PHOTO ANDERSON).
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die schoone compositie in rustige eenvoud, het is 't hoogste wat de 15e eeuw in Italië,
in de beeldhouwkunst mocht bereiken.
Daarnaast dan die andere richting van de goudsmeden-bronsgieters, wier grootere
verfijning haast gekunsteld wordt naast Donatello's sobere kracht. Men kon bijna
weer geen typeerender keus doen: de ‘David’ van Verrocchio.
Van Donatello's school zond men een ‘Apollo’ (?) van Bertoldo, de leerling die
later de antieken-verzameling van de Medici beheerde en op zijn beurt Michel-Angelo
een tijd lang zou opleiden.
Deze ‘Apollo’ toont duidelijk onder welke invloeden ook Bertoldo stond: Antieken
en Natuur. Het lichaam vertoont een mooie tegenstelling van elkander opheffende
krachten waarmede ook de Ouden zoo vruchtdragend werkten. De lijnen en vlakken
zijn sober.
Daarnaast nogmaals van die andere richting Pollaiuolo met zijn ‘Herkules en
Antaeus’ (Bargello), knap werk, maar onrustig door het spel van spieren en door
krullende haarlokken, in glimmend gepolijst brons.
Men was voor een groot deel wel op de kleine bronsjes aangewezen om van de
verschillende meesters wat te laten zien, doch bracht hiervan dan ook een interessante
verzameling bijeen.
Een goed samenhangend overzicht van de beeldhouwkunst kon men er niet mede
geven, wel een indruk. Het heeft mij echter verwonderd dat men niet één of meer
dier typische geglazuurde reliëfs in blauw en wit der della Robbia's heeft geëxposeerd.
Ongetwijfeld is deze tentoonstelling een belangrijke gebeurtenis geworden, die
voor de studie zeker vruchten zal afwerpen.
Van haar groote, bijna t e groote, verscheidenheid heb ik in deze bladzijden geen
denkbeeld kunnen geven. Naast de vooraanstaande meesters - en hoeveel zijn dat er
niet reeds - hangen er te veel schilders van den tweeden en derden rang.
Aan de artisticiteit van het Italiaansche ras, aan de kracht waarmede deze kunst
zich ontwikkelde en uit zichzelf telkens vernieuwde is, geloof ik, het verschijnsel te
danken dat ook de werken van die tweede- en derde rangs meesters nog zoo'n
bijzondere bekoring hebben en vooral nooit b a n a a l worden.
Men vergelijke maar eens bijv. de manieristen onzer 16e eeuw, met die
accademisten in Italië als de Caracci of Guido Reni.
Door de groote verscheidenheid is het moeilijk voor den belangstellenden leek
om een eenigszins omschreven indruk van de Italiaansche kunst mee naar huis te
nemen. Had men zich echter beperkt tot het werk alléén van de bekendste scholen
en daaruit dan, voor zoover mogelijk, de beste werken, dan zou deze expositie minder
interessant zijn geworden.
De keus is misschien nog zoo slecht niet geweest.
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Het eiland der ballingen, Fernando Noronha.
door J. Slauerhoff.
De vinger Gods - een steile, plompe rots Staat op 't genaadloos strak azuur gericht.
De bannelingen op die bruine schots
Zijn ook gevangenen van zee en licht.
Ontsnappingspogingen mislukken steeds,
Het vasteland is duizend mijlen ver:
Wel zijn drie hunner, vroeger, zeilend er
Geland, maar als verdorste lijken reeds.
Nooit heb ik in de neevlen van het Noorden Die winters dempen weiden, slooten dicht,
Waarin wanhopige boeren zich vermoorden
Door Godsdienst en Geweten streng gericht Bevroed dat er een land van zonneschijn,
Waar ook de dorste rots bloei moet ontvangen,
Zoo godvergeten desolaat kon zijn
Dat het naar 't land der wolken doet verlangen.
Een eiland, wel voor eeuwig vastgeloopen
In den staalblauwen harden hemelkring,
Een ballingschap die niets meer heeft te hopen
Van een aardbeving of omwenteling.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

183

Vijf en zeventig
door Anthonie Donker.
MET de stoffige flesch wijn onder den arm sloop hij de trap op, langzaam omdat
zijn stramme beenen niet sneller konden, maar schichtig en met hooggetrokken rug,
krom van jaren, krommer nog van onrust en haast om heimelijk en ongezien boven
te komen. Er ging een deur open. Een streep licht kroop door de kier over de duistere
gang. Een oogwenk stond hij in het volle licht, klein en schuldig, als een konijntje
gevangen in den schijn van een lantaren. Hij knipte met de oogen en gluurde verschrikt
door de kier. Hij zag den rug en de witte hemdsmouwen van zijn schoonzoon, die
aan de tafel ging zitten en een krant opnam. Peter! Had hij hem gezien? Binnensmonds
mompelend klom hij verder de trap op. Kortademig stond hij boven, op het portaaltje
te hijgen. Weer ging een deur open, nu niet op een loerende kier. Het volle licht sloeg
hem uit de kamer tegemoet. De weduwe was opgestaan en in den breeden zwaai van
haar gezette figuur scheen licht en hartelijke vroolijkheid mee te stuiven. Beduusd
en nog schuldbewust bleef hij op den drempel staan, de flesch voor zich uit licht
trillend in zijn bevende, oude handen. ‘Kom binnen, kom binnen, Herr Rauch.’
Dankbaar knikkebollend ging hij de kamer in en zette de flesch op tafel. Daar stond
zij. Pluizen en rag hingen er omheen. Een havelooze schooier tusschen de keurige
meubeltjes in het kleine vertrek, een vagebond verdwaald bij het zorgzaam gepoetste
koper en zilver, bij het glimmend gewreven hout en bij de kleedjes zonder plooi of
kreuk. Met een doek nam de weduwe de rafelige teekenen van belegenheid eraf, en
nu stond de flesch er donker te glanzen, belofte van een feestelijken avond. De onrust
trok uit het rimpelgezicht weg en met een vertrouwelijken glimlach zat de oude zich
nu te zonnen in de lachende oogen der weduwe. Wat was ze nog frisch en fier voor
haar vijftig jaren!
‘Zit je me weer te bekijken, Herr Rauch?’ plaagde ze. Hij schudde het hoofd. Dat
had ze mis, dat was het niet. En nu kwam de klacht, die op zijn lippen te wachten
lag, eruit. ‘Ze hebben me toch gezien.’
‘En wat zou het,’ antwoordde oorlogszuchtig haar hooge stem. ‘Wat zou het! Zou
je je verjaardag niet mogen vieren, waar je zelf wil? Als je familie zoo weinig naar
je omziet!’ Herr Rauch knikte langzaam en nadenkend. De stem van Frau Schreiber
klonk overtuigend, en van de canapé kwam tegelijk een dubbele bevestiging. De
vleiende, eenigszins teemende stem van Louise en de krachtige brommert van haar
aanstaanden man. Rauch scheen die twee nu pas op te merken. Ze zaten zoo rustig
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naast elkander op de canapé in den hoek, zooals ze er elken Zondagavond zaten,
gedurende de vijf jaren, die ze nu samen wachtten tot ze eindelijk hun verloving op
het raadhuis zouden bekronen. Karl was een zwijger, een echte Bündner, wiens
grootste bekwaamheid in het gesprek bestond in krachtige bevestigingen van wat
anderen beweerden. Louise was vijfentwintig geweest, zij zat schraaltjes naast hem,
in haar bruine jurkje met uiterst preutsch décolleté. In haar sluike haar waren
moeizame golfjes gefriseerd, stijf en strakjes als een plissérokje. Krullebol, had Karl
in een geestig oogenblik gespot.
Herr Rauch was op adem gekomen. Langzaam en plechtig stond hij weer op en
drukte Frau Schreiber omslachtig de hand.
‘Van harte bedankt, Frau Schreiber. Das war schön von Ihnen. Mij vanavond
boven te vragen. En voor de bloemen ook hartelijk bedankt. Dat u vandaag om me
gedacht hebt, daar ben ik u dankbaar voor. Daar heb ik graag de Veltliner voor uit
den kelder gehaald.’ Hij liet haar hand die hij al den tijd geschud had, los en wees
met een breed rhetorisch gebaar op de flesch. Ieder zinnetje kwam er kort en
nadrukkelijk uit, alsof hij het afvuurde. Telkens wachtte hij, of hij aanlegde en mikte
voor den volgenden zin. Vriendelijk knikkend ging hij daarna weer zitten.
‘'t Is anders de moeite niet’, verdedigde zich Frau Schreiber tegen zijn lofrede.
‘Als ik nu nog een Geburtstisch gemaakt had, maar die paar bloemetjes -, daar was
zoo'n lange preek niet voor noodig geweest.’
‘Toch, toch,’ verzekerde Herr Rauch met overtuiging. ‘En een Geburtstisch, dat
gaat niet meer op mijn leeftijd.’
‘Vijfenzeventig kaarsjes, hoe had ik die ooit alle op één taart moeten krijgen,’
vroeg Frau Schreiber zich met komische wanhoop af.
‘Vijfenzeventig kaarsjes,’ herhaalde Herr Rauch peinzend. Hij staarde voor zich
heen, met den starren, bijna levenloozen blik van oude menschen. Toen begon het
in zijn kleine, bruine oogjes weer te flikkeren, alsof het verleden erin opvlamde, en
met zijn langzame, nadrukkelijke stem sprak hij verder: ‘Bijna dertig jaren woont u
hier bij me in huis, Frau Schreiber. Waar blijft de tijd, Dertig jaren dat we elkander
kennen. En nooit, in al die jaren niet, een onvriendelijk gezicht van u gezien.’ Frau
Schreiber maakte een schokkende beweging met haar elleboog.
‘U maakt het te mooi. Ik heb vaak genoeg een leelijk gezicht ge trokken als je me
de huur wou opslaan. En toen je m'n balconnetje niet overdekken wou’ - met een
lach hield ze in. Ze zag dat de oude dreigde boos te worden, en schudde geruststellend
en joviaal het hoofd. Herr Rauch bleef ernstig. Er trokken diepe rimpels in zijn
voorhoofd. Hij begon weer met een diepe redenaarsstem, die hij zich op feest- en
treurdagen had aangewend. ‘Toen je man gestorven is, Frau Schreiber - veertien
dagen nadat zij mijn vrouw begraven hadden -’ onderbrak hij zichzelf,
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terwijl er weer staar in zijn oogen kwam - ‘toen kwamen ze bij mij om de woning,
terwijl het lijk nog boven aarde stond. Vijfhonderdfranken meer hebben ze me
geboden dan je betaalde. Vijfhonderd franken! Maar ik heb geweigerd. Ik had je man
nooit iets op schrift gegeven, maar hij had mijn woord, dat hij op de woning rekenen
kon, zoolang het zijn wensch was. En ik ben niet van die, die hun woord niet houden.’
Hij had zich opgewonden, en de drievoudige bevestiging van de weduwe, Louise en
Karl samen kon hem amper geruststellen. ‘Daar drinken we er dan eentje op,’ gaf
Frau Schreiber het gesprek een andere wending. Louise haalde de wijnglazen uit het
antieke buffet. Herr Rauch sloeg haar glimlachend gade. ‘Als kind van drie maanden
heb ik haar op mijn arm gehad, nietwaar, Frau Schreiber.’
‘En bijna laten vallen, eene keer,’ plaagde de weduwe.
De opmerking ging langs den oude heen. Hij schudde het hoofd, de tijd scheen
langs zijn moede oogen te trekken. Langzaam sprak hij:
‘Ik ben een oude man geworden, zonder dat ik het gemerkt heb.’
‘De tijd gaat snel,’ zei Louise, en in de stilte, die erop volgde, werd die
gemeenplaats een ontzag'lijke, klemmende waarheid. De stilte suisde, en de oude
oogen gingen starend, tastend terug in het verleden, zoo ver ze reiken konden. Er
wervelden in een oogwenk tientallen jaren door het kamertje. Het was of ze met
snelle wiekslagen over zijn hoofd wegzwenkten, - wemelend in den duisteren
schaduwhoek, waarnaar hij staarde. Op tafel lagen zijn breede, beenige,
blauwgeaderde handen, bevend maar nog forsch. En daarnaast rustten tevreden
saamgevouwen de zware, roode handen der weduwe. De weduwnaar; de weduwe.
Aan beider rechterhand berichtte de breede dubbele trouwring van sterven en jaren
van alleen-zijn. Het lamplicht schitterde in die zware, gouden klampen der trouw.
Waar blijft de tijd? Herr Rauch keek op en met een harde stem zei hij: ‘Ze hebben
me niet gefeliciteerd.’ Niemand antwoordde. ‘Hans niet,’, vervolgde hij, ‘en me’
schoonzoon niet. Ze zijn vanmorgen de bergen ingegaan, en vanavond zijn ze
teruggekomen. Maar geen woord, geen woord, Frau Schreiber.’
‘Ze zullen het vergeten zijn,’ probeerde Frau Schreiber te vergoelijken. ‘Geen
woord’, herhaalde Herr Rauch. De weduwe praatte er druk over heen. ‘Ze waren zoo
vol van hun tocht. Nu je dochter er niet is, kwamen zij bij mij om de Rucksack te
laten pakken. Twee coteletten moest ik klaar maken. De heeren zijn niet gauw
tevreden. Een paar worsten was al ruim voldoende geweest.’ Maar Herr Rauch
luisterde niet.
‘En van mijn dochter geen kaart, niets. Voor mijn part kan ze nog acht dagen erbij
nemen. Voor mij hoeft ze niet terug te komen.’ Hij prevelde op het bittere thema
door.
‘En nu die krant weg, jullie tweeën,’ overstemde Frau Schreiber het
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sombere mompelen van den ouden man. Karl vouwde langzaam het Zondagsblad
dicht.
‘We lazen zoo'n mooi gedicht,’ teemde Louise.
‘Van de liefde?’ informeerde Frau Schreiber spottend.
‘Nee, niet altijd van de liefde,’ hapte Louise geïrriteerd. ‘Van de moederliefde.’
‘O, van de moederliefde,’ antwoordde de weduwe met onnavolgbaar voldaan
gezicht, ‘dat moet dan zeker gauw in je album worden geschreven?’ En ter verklaring
voor Herr Rauch vervolgde zij: ‘Ze schrijft alle spreuken en gedichten in een boek.’
‘Die lees ik dan over als ik alleen ben,’ lichtte Louise toe, gevleid door de
belangstelling in haar kalenderliefhebberij.
‘Als ze alleen is,’ herhaalde Frau Schreiber. ‘Ik r e k e n altijd als ik alleen ben.’
Louise haalde vinnig de schouders op.
Karl was opgestaan en hield de flesch tegen het licht. Er vonkelde vuur in het
glanzende zwart. Hij drukte de flesch tusschen de knieën en wrong de kurk eruit,
terwijl Louise in de la naar den zilveren kurketrekker zocht. Herr Rauch's gezicht
klaarde weer op, toen de roode wijn in de glazen klokte. Frau Schreiber draaide de
gramophoon op, en terwijl allen, staande, feestelijk klonken, zong er een Zwitsersche
jodelaar door de kamer. ‘Zum wohl, Herr Rauch.’ Het glas ging bevend naar de
blauwe lippen. Een druppel viel op de kanten tafellooper en liep in een paarse vlek
uit. Met kleine, tevreden teugjes dronk Herr Rauch, zijn bruine oogjes lachten de
anderen toe en zijn ooren schenen gespitst naar de muziek. Schriel zat hij op de punt
van zijn stoel, en keek op zijn zondagsche zwarte broek en vest. De statige jas had
hij uitgelaten, en zijn armen in de lange, grauwe borstrokmouwen staken mager uit
het vest, waarvan het armsgat zoo rond en strak stond, dat je in gedachten de schaar
van den kleermaker het nog zag knippen. Hij genoot van het wijntje en de jodeldeun.
Het jodelen ging over in harmonikamuziek met schelle, toch melodische kreten van
de Schuhplatter ertusschen door, tot alles zich oploste in het breede, statige volkslied.
‘Heil Dir, mein Vaterland.’ Louise zong het met een dun stemmetje mee. Karl bromde
diep in zijn keel. Herr Rauch's oogen schitterden van pleizier. En terwijl de plaat
afliep, maar nog met een zacht slepend geluid bleef doordraaien, tot Karl haar afzette,
begon hij te vertellen. Van zijn jonge jaren. Van het mannenkoor, waarin hij als tenor
had meegezongen. Hij kende de liederen nog uit het hoofd, declameerde een paar
coupletten en zóó geestdriftig werd hij, dat hij probeerde te zingen, met een stem,
die nog helder was maar haperend of er roest tusschen zat. Hij verhaalde, hoe hij als
handwerksgezel, twintig jaar oud, met niets dan zijn spijkerschoenen en zijn rugzak
over de pas, van Chur naar Klosters was gekomen. ‘De spoorbaan was
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er nog niet, die is pas van negenentachtig. En al was ze er geweest, dan had ik er nog
geen geld voor gehad.’ Hij scheen rijziger, rechter in den rug, nu hij van zijn jeugd
vertelde. Van het harde werk, van de jaren vol zorgen verhaalde hij, en met hoe zware
moeite de timmerman architekt was geworden.
Toen scheen zijn stem weer in zichzelf te keeren, met een dofferen klank en bitter.
‘En wat heb ik nu nog? Een huis vrij van schulden. Maar wie kijkt er naar me om?
Wat heb ik van mijn kinderen! In mijn eigen huis ben ik de huisknecht. Mattenkloppen
op het plaatsje, daar ben ik vijfenzeventig jaar voor geworden.’ Frau Schreiber kwam
er monter tusschen: ‘Maar wie heeft er het mooiste tuintje van Klosters? En wie zit
er zóó warmpjes in als Herr Rauch?’ Hij glimlachte. Zijn tuintje was zijn trots. Een
juweeltje van een moestuin was het, daar waren alle omliggende tuinen wildernissen
van onkruid bij. Eiken morgen, nadat hij zorgvuldig de twee dichte rijen
familieportretten, de Ahnengalerie op het schrijfbureautje in zijn kamer had afgestoft,
ging hij in den tuin en bleef er tot het middageten aan het harken of plukken, wieden
of snoeien. Karl zette een andere plaat op, een Alpenlied, en schonk de glazen nog
eens vol. Herr Rauch monterde er weer van op, en hij werd al spraakzamer. Het klare,
klinkende Alpenlied inspireerde hem. En hij begon te vertellen hoe hij in zijn
jonggezellentijd met de zangvereeniging de bergen in trok. 's Morgens om vier uur
gingen ze op weg, de jonge kerels en de jonge meiden, zingend en geärmd, en tegen
de steilste toppen zagen zij niet op. Daar waren gevaarlijke toeren bij geweest. ‘Daar
hoog in de bergen, als we gentiaan gingen zoeken of pelsanemonen of edelweisz,
daar heb ik ondervonden, wat het Schweizer Heimweh is. Want dat is geen sprookje.
Als je van de toppen neerkijkt in het dal, en je hoort uit de diepte de koeklokken
luiden, dat is vredig en dan wordt het je zóó wel om het hart.’
‘Ik hou niet van klimmen,’ zei de weduwe.
Maar Herr Rauch sprak onverstoorbaar voort, zijn oogen zwierven ver buiten de
muren der kleine kamer, in de ruimte, tusschen de bergen, langs de rotsen, waar hij
vroeger zijn jonge stem jodelend had laten schallen. Hij sprak plechtig en met een
breede deining in zijn stem als een predikant. En zoo, van de bergen en het zangkoor
verhalend, kwam hij ongemerkt te spreken van zijn eerste liefde.
‘Margaret heette ze. En het was een mooi Maiteli, blond, en slank; Margaret.’ Zijn
stem - was het van herinnering of van den wijn? - begon droomerig te verdwalen.
Mooi was ze, en vroolijk als een meikever. Maar er was iemand tusschen gekomen,
een horlogemaker. Die had praatjes uitgestrooid, waarvan geen woord waar was,
maar Margaret had er geloof aan gehecht. Hij was te trotsch geweest om zich bij
haar te verdedigen.
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‘Wij hebben elkaar nooit weergezien. - En later is die horlogemaker nog hier bij me
geweest, om zich te verontschuldigen.’
‘'t Heeft hem dus toch geplaagd,’ veronderstelde de weduwe.
‘Ja, dat heeft hem geplaagd. Daar heeft hij spijt van gehad. Maar er was niets meer
aan te doen. Het heeft zoo moeten zijn.’ Herr Rauch schudde het hoofd, en vervolgde.
‘Later is ze met een voerman getrouwd, uit Winterthur. En bij dien heeft ze het niet
best gehad. Die sloeg haar, als hij dronken was.’
‘Dan had ze het bij u toch beter gehad.’
‘Bij mij had ze het beter gehad,’ bevestigde Herr Rauch peinzend.
‘Ja, ik weet er alles van, van dien voerman. Daar heb ik later nog navraag naar
gedaan, in Chur. Dat was toch geen zonde, wel?’
‘Dat was geen zonde’, viel Frau Schreiber hem bij.
‘Maar dat heeft m'n vrouw nooit geweten. Die had me gekruisigd.’ Hij knipoogde
schelmsch. Daarna verzonk hij weer in zijn mijmerijen, en zijn stem scheen uit een
schemerende verte te komen. ‘Op het land is ze gestorven. Een hartverlamming.’ Hij
begon langzamer te spreken. ‘Dat is de mooiste dood. Dat kon ik mezelve wenschen.
Wie weet of we er volgend jaar nog zijn.’
‘Dat weet alleen de Heere,’ antwoordde de weduwe vroom.
‘Het kan gauw gedaan zijn, dat zie je weer aan Peter Siebel.’
Herr Rauch was opgestaan, en klopte haar amicaal op den schouder. ‘Laat ik je
nu nog eens bijschenken, Frau Schreiber. Dan drinken we op de jaren, dat we elkaar
kennen.’ Zijn oogjes werden kleiner, maar ze schitterden opgewonden. En met
bevende hand schonk hij haar glas vol. Dan zette hij de flesch weer op tafel, met een
bons, want zijn hand had den afstand misrekend. De kurk drukte hij half in de hals,
maar ze sprong weer op en bleef scheef op de flesch staan wiebelen. Herr Rauch
bleef er met een breeden glimlach naar kijken, eer hij tastend weer ging zitten. ‘Die
flesch - die lijkt wel aangeschoten.’ Hij stootte een kort, schril lachje uit, en begon
dan langzaam en uitvoerig het hoofd te schudden.
‘Margaret,’ herhaalde hij verwezen, ‘een nobele naam’.
Hier gingen de kleine, beweeglijke vonkjes van zijn oogen weer naar de weduwe.
Hij scheen langdurig een vraag te overwegen. Eindelijk kwam het eruit, met iets
triomphantelijks in zijn haperende stem:
‘En als me schoonzoon nu eens gesloten heeft, beneden?’
‘Die hééft niet gesloten’, stelde Frau Schreiber hem gerust, ‘hij weet toch dat u
hier bent.’
‘Maar àls hij nu eens gesloten heeft -’, ging Herr Rauch koppig door. ‘Waar moet
ik dan slapen?’
‘Dan maken we de sofa hiernaast voor u in orde.’ Herr Rauch zat op het puntje
van zijn stoel te rijden, zijn warme roode oortjes stonden strak,
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als gespitst, en voortdurend keek hij de weduwe aan. Frau Schreiber lachte plagend
en meewarig. In den hoek zaten Karl en Louise geruischloos te vrijen.
‘Waar slaapt u dan zelf?’ vroeg de oude onbeholpen. ‘In de voorkamer?’
‘Nee, daar slaapt de Capucijner. Ik slaap achter.’
Herr Rauch dacht na. ‘Die broeder met zijn roode haren, die zoo hardop bidt?
Nee,’ vervolgde hij diepzinnig, ‘dan komt u van den regen in den drup.’
‘Hij wordt lastig,’ lispelde Louise. Maar haar moeder lachte gul. En met haar
lachen stemde helder luid de toren buiten in, elf lange slagen door de stilte. ‘Margaret,’
zat de oude te mummelen. Toen de laatste slag verstorven was, scheen hij nog een
oogenblik te luisteren. Vervolgens stond hij op, en zeide: ‘Ja, zulke dingen haalt zich
de oude ezel nog in zijn kop.’ Het was niet duidelijk of hij Margaret bedoelde, of de
weduwe. ‘Dan gaan wij den tocht aanvaarden,’ liet hij er vastberaden op volgen, en
begon handen te drukken.
‘Dus nu gaat u ook slapen, Frau Schreiber? Warmpjes onder de wol?’ Kwam hij
weer op hetzelfde thema terug. Louise trok geërgerd de wenkbrauwen op, Karl
schraapte forsch zijn keel. Lang en onzeker drukte Herr Rauch de weduwe de hand,
en begon met teedere omslachtigheid zijn dankbaarheid op te sommen.
‘Van harte bedankt, Frau Schreiber, voor alle attenties en voor de onderhoudende
avond, en voor de muziek bedankt en voor de bloemen en voor -’. Hij dacht na, de
zin was hem nog niet lang genoeg.
‘Komt in orde, Herr Rauch,’ lachte de weduwe hem toe, ‘volgend jaar vieren we
nog grooter feest.’
‘- En voor alles,’ maakte Herr Rauch een onbevredigend slot aan zijn plechtige
toespraak. Hij nam de leege flesch onder den arm, en onzeker maar met de hand
stevig aan de leuning stommelde hij in het donker de trap af. Zij hoorden hem nog
zachtjes in zichzelf praten.
Ware dit triest verhaaltje dertig jaar eerder geschreven, hij zou dien avond, van wijn
en van jaren zwaar, tragisch van de trap zijn gestort. Maar den anderen morgen was
Herr Rauch alweer vroeg in de weer, en stofte als iederen dag zijn Ahnengalerie af.
Om half negen was hij in den tuin, aan de aardbeipluk.
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De Rabbi,
door Hélène Swarth.
De Rabbi weende - Langs zijn rimpelgroeven
De tranen stroomden tot zijn blanken baard.
Zijn jongren laakten: - ‘Zonde is 't, u bedroeven,
Nu Jahwé Sabbath wederzond op aard.
Verblijd met óns u! Al wat wij behoeven
Schonk Jahwé ons. Aanzie den zomergaard!’
Stil bleef de Rabbi 't zilt der tranen proeven,
Tot één verweet: - ‘Zijn wij geen antwoord waard?’
Toen sprak de Rabbi: - ‘Eischt de Wet verblijden,
Mij rest, herdenkend héél mijn levenslijden,
Geen andre vreugd dan eenzaam weenen meer.
Verheugt uw jeugd, doch laat mijn smart met vrede!’
Verwonderd leidde één jonger de andren mede.
De Rabbi weende - En vroom zeeg de avond neer.
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Sneeuwnacht,
door M.E. Klinkhamer-van Hoytema.
De zware roes der stad ligt macht'loos in den nacht.
De leeggedreunde straten in bezonken pracht
Van witgeweven wade luisteren naar de vage
Geluiden: ademvleugen zee en wind en 't dagen
In verren haneroep. Het stil gedragen licht
Uit rij lantarens, plechtig in het sneeuwgezicht,
Glijdt langs de gevels, recht, en is omhoog ontvloden,
Het leven houdt den adem in als voor een doode....
O d'eindelijke rust na 't afgetobde leven!
Na zwaarbetreden dag de sneeuw-bezegen nacht,
Die mild de schreden wischt in wit en duister.
De plek van 't druischend doen verstild tot plek van luister
De drift van 't nood'loos aardsche tot waren schijn verzacht,
Het levend lijf verstrakt tot huls van godd'lijk streven!
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Tilly
door H.C. Fellinga.
I.
ZATERDAGOCHTEND! De drukste ochtend in de week!
De ochtend, waarop je voor twee dagen te zorgen had! O, je mocht wel twee paar
handen hebben om alles klaar te krijgen! En niets, niets mocht je vergeten, want
morgen was het Zondag!
Je mocht ook wel twee hoofden hebben, één hoofd voor het huishouden, en één
hoofd voor al je andere zorgen.
Greta Branders werd er zenuwachtig van.
Niemand, die haar hielp! Een dienstmeisje, waar ze niets aan kon overlaten.
Een man, die altijd vervuld was van zijn kantoorzaken, en die haar de kastanjes
uit het vuur liet halen, als er wat bijzonders aan de hand was!
Nu weer met Frits' repetities!
Wat zou er van terecht komen, als het zoo doorging?
O, als Tilly maar wat meer plichtsbesef had!
Tilly was haar schoonzuster, die in ruil voor weldaden door Jan, zoo heette Greta's
man, aan haar en haar moeder bewezen, iederen avond Frits kwam helpen aan zijn
huiswerk.
Ze had zelf haar hulp aangeboden, en als ze wou, kon ze heel flink met Frits
werken, maar toch, de ware ernst had ze niet; Greta was er zeker van, dat als ze niet
voortdurend zelf toezicht hield, er van werken bitter weinig in zou komen. Tenminste
als Tilly zoo'n dolle bui had, zoo'n dwaze, kinderachtige bui, dat ze om iedere
kleinigheid zat te lachen, en in plaats van Frits te helpen, hem van zijn werk afhield.
't Was gelukkig niet dikwijls dat Tilly zoo mal deed, en meestal waren een paar
woorden van Greta voldoende om haar te kalmeeren, maar toch was het ergerlijk,
dat Tilly Frits en de andere kinderen zoo'n slecht voorbeeld gaf.
En hemel, zoo jong was Tilly toch ook niet! Ze werd dertig! Maar zoo jong als ze
zich altijd wou voordoen, met haar korte rokken, en haar korte haar.
Als ze lachte wierp ze haar hoofd achterover, en schudde haar krullende lokken
heen en weer. Wat was ze trotsch op haar mooie haar! Alsof het iets heel bijzonders
was!
Jan, goedig, verblind, zag Tilly's fouten niet, bewonderde alles, wat ze deed, vond
steeds excuses voor haar tekortkomingen, zelfs nu, nu Tilly zoo schandelijk haar
plicht verzaakte, en Frits twee weken lang alleen met
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zijn repetities liet sukkelen, zonder zich een oogenblik te bekommeren om zijn
rapport-cijfers. Omdat, nu ja, omdat moeder weer eens ziek was! Voor de zooveelste
maal deze winter! Altijd was er wat!
O, die moeder van Tilly en Jan kon Greta niet uitstaan met al haar kwaaltjes. Als
ze daar haar eigen moeder mee vergeleek! Die deed nog haar huishouden zonder
hulp, niet eens een werkvrouw had ze, en bovendien hielp ze dikwijls in den winkel!
En natuurlijk al dat ziek-zijn van de ouwe Mevrouw Branders kostte geld, veel
geld, en Jan kon het betalen!
Een paar jaar geleden was ze heel ziek geweest, zenuw-ziek, en het was noodig
geweest, dat ze opgenomen werd in een inrichting en dat kon Greta haar maar niet
vergeven. Want ze bleef er bij, dat de ouwe dame eigenlijk niets mankeerde. Zenuwen!
Ach wat! Er kwam veel aanstellerij bij.
Maar in de laatste maanden was ze er ineens anders over gaan denken, en nam
iedere gelegenheid te baat om met overtuiging te beweren, dat, wat ze tegenwoordig
zenuw-ziek noemden, eigenlijk hetzelfde als krankzinnig was, en dat moeder Branders
nooit heelemaal normaal was geweest, en nu, hoewel ze hersteld verklaard was, nog
altijd erg ‘vreemd’ was.
Die Tilly! Die Jan! Hoe verontwaardigd waren ze, als ze iets van dien aard van
hun moeder zei! Maar als het nu toch waar was!
En nu juist in de repetitie-tijd, nu Frits Tilly's hulp zoo dringend noodig had, was
moeder ziek geworden. Wat ze mankeerde wist Greta niet, misschien een verkoudheid,
of een vlaag van razernij of, - en dat was het waarschijnlijkst - heelemaal niets, maar
in ieder geval het kwam weer hierop neer, dat Tilly wegbleef, terwijl die arme Frits
met zijn repetities er de dupe van werd, zooals gewoonlijk.
Tweemaal had Jan zijn moeder bezocht, had druiven voor haar meegebracht, maar
had moeder zelf niet gesproken, omdat moeder al sliep. Jan had het druk in den
laatsten tijd, en het was vrij laat op den avond geweest, en toen Greta hem ondervroeg
- ze wilde toch wel eens weten, wanneer Tilly nu weer kwam - kon hij haar niets
vertellen, geen van beide keeren! Altijd was hij zoo vaag, Jan. Altijd liet hij zich met
een kluitje in het riet sturen, maar Tilly bleef weg, en Frits moest alleen tobben met
zijn huiswerk!
Maar nu kon het zoo niet langer! Ziek of niet ziek, zoo erg zou het wel niet zijn,
- moeder zou Tilly nu wel kunnen missen, en vanmiddag nog, of hij wou of niet, zou
Jan haar vergezellen naar de nalatige Tilly, en samen zouden ze de zaak tot een
oplossing brengen.
De heele morgen had Greta er al over nagedacht, hoe ze Jan het best aan zijn
verstand zou kunnen brengen, dat het nu noodig was om flink te zijn, dat het ging
om Frits' rapport en dat Tilly eens onder handen genomen moest worden, of anders....
Het was zoo'n ellendig drukke morgen, ze wist haast niet hoe alles klaar
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moest komen, maar niemand vroeg, of al dat werken en zwoegen haar ook zwaar
viel! Zij zorgde maar, dat alles in orde was, en of zij moe werd, kwam er niet op aan!
Als nu straks de kinderen uit school kwamen stonden hun boterhammen voor hen
klaar, en ze konden dadelijk beginnen, zoodat ze de kamer uitgestuurd konden worden,
als Jan thuis kwam, want dan moesten ze samen ongestoord kunnen praten.
Die koffietafel! Vijf kinderen en allemaal even druk.
Hoe bedrijvig was Greta! En hoe flink! Wat zorgde ze goed, dat ieder zijn portie
kreeg! Je zou zeggen, dat 't een wonder was, dat ze zelf nog wat naar binnen kreeg.
‘Maar,’ glimlachte ze, ‘voor mij komt 't er niet op aan.’
Toen de kinderen klaar waren, en het dienstmeisje de gebruikte bordjes en
melkkroezen had opgeruimd, begon Greta voor Jan te zorgen.
Op zoo'n manier had je eigenlijk twee koffietafels. Maar enfin, als Jan binnenkwam
was ze gereed. Ze had een breiwerkje ter hand genomen, want leegzitten kon ze niet.
Niemand kon van Greta zeggen, dat ze lui was.
Maar nog voor Jan de kamer binnen was, had ze haar breiwerk neergelegd, om
Jan gauw een lekkere kop koffie in te schenken.
Jan hield veel van koffie, sterke, warme koffie. Hij was erg precies op dat soort
van dingen.
Greta voelde aan de koffiekan. Koud! Het lichtje was zeker uitgebrand; of had ze
vergeten het aan te steken? De melkkan stond op de kachel, en gelukkig, die voelde
nog een beetje warm aan. Dan maar wat veel melk in Jan zijn koffie, zoo ging 't best!
Als je bij half twee kwam koffiedrinken, kon je niet zoo critisch zijn!
En toen Jan nu geduldig en berustend zijn lauwe koffie dronk, en zijn
boterhammetjes belegde met de twee omgekrulde plakjes rookvleesch, die Greta
zorgvuldig voor hem gereserveerd had, begon ze zonder veel omslag den aanval.
Prettig, dat ze van tevoren met zich zelf had overlegd wat ze zeggen wou. Meestal
bedacht ze pas later, dat ze dit of dat klemmende argument had vergeten. Natuurlijk
zei je nooit precies, wat je je voorgenomen had, want in het vuur van het gesprek
werd je driftig, en dan zei je dingen, die niet met de zaak te maken hadden, maar die
je al lang eens had willen plaatsen.
Zoo slachtoffer-achtig als Jan er bij zat! Wat was hij altijd overdreven bang voor
onaangenaamheden! Hoe weinig strijdlustig! O, ja. Hij zou het liefst aan zijn vrouw
overgelaten hebben om de zaak op te knappen, of niet op te knappen, zooals ze wilde.
Als hij er maar buiten gelaten werd. Maar ditmaal zou hij er niet zoo gemakkelijk
afkomen! Hij moest mee naar Tilly! Hij moest Tilly zelf zeggen, waar het op stond!
- We moeten nu eens over Tilly praten, zei Greta.
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- Al weer! We hebben 't, geloof 'k, over niets anders gehad de laatste dagen. Over
Tilly en Frits z'n repetities!
- Ja, maar wat schieten we daar mee op, als jij niet wil meewerken? Vanmiddag
gaan we naar Tilly, 't kan zoo niet langer!
Jan zag zijn vrije Zaterdagmiddag, waarop hij zoo gerekend had, hopeloos verloren.
Er was niets aan te doen! Hij moest maar berusten, maar er waren zooveel dingen,
die hij liever zou doen, dan onaangename gesprekken met Tilly te hebben, want
onaangenaam zou het onderhoud worden! Dat wist hij al vooruit! Waarom zou hij
niet eens met Frits naar de bioscoop gaan? Hij hield nu wel niet zooveel van dergelijke
uitgangetjes, maar toch voor een enkel keertje was het wel eens aardig, en Frits vond
het zoo'n feest.
't Liefst zou hij thuis zijn gebleven, en den heelen middag op zijn kamer hebben
doorgebracht met een detective-roman, maar hij zag wel in, dat daar niets van kon
komen.
- Wel toevallig, hè, dat moeder altijd ziek is, als Jan in de repetities zit! vond Greta.
- Wel vreemd, dat moeder overdag wèl alleen kan zijn, maar 'savonds niet!
- Eigenaardig, dat Tilly nooit schrijft, wat moeder eigenlijk mankeert. Altijd zoo'n
ongelukkig briefkaartje met drie of vier woorden er op! Alsof ieder woord een gulden
kost! Wel een gemakkelijke manier om je van je plichten af te maken!
Jan haalde zijn schouders op.
- Waarom zou Tilly lange epistels schrijven? Daar zou ze de zaak toch niet mee
veranderen. Als moeder beter is, zal ze heusch wel weer komen. De hemel weet, dat
ze zich genoeg voor Frits uitslooft.
- Natuurlijk, dat zeg jij! Maar ik vind het niet meer dan een staaltje van haar plicht,
dat zij ook eens wat doet. 't Kan toch niet alles van één kant komen! Wat een geld
heb jij in de laatste tijd niet aan moeder moeten geven! En daar profiteert Tilly toch
ook van....
- Och Greta, laten we daar nu niet weer over beginnen! 'k Gun 't moeder graag!
- Ik zou er niet over spreken, als 't niet anders kòn. Maar 't kan wèl anders! En 't
is niet billijk! Waarom moeten wij zulke zware offers brengen? Wij, met ons groote
gezin.
Waarom doet Tilly niets?
- Tilly doet wat ze kan. Ze geeft moeder haar heele salaris. Wat zou je nog meer
van haar willen?
- Haar heele salaris! Dat klinkt erg! Maar wat is dat heele salaris? Honderd gulden!
En daarvoor heeft ze bij moeder een leventje als een prinses. Ze heeft alles, wat haar
hartje begeert, mooie kleeren, zijden kou-
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sen, fijne schoentjes, en, en.... je weet 't zelf wel, niets ontbreekt er aan haar toilet.
Zie je, en als je nu honderd gulden in de maand verdient, dan kàn dat niet.
Wie betaalt al dat moois? Wij, natuurlijk. Daarom moeten wij iedere maand zooveel
bij dat huishouden van moeder leggen. O, 't zou me niet kunnen schelen, als we 't
zelf ruim hadden wat niet 't geval is, tenminste je moet er hard voor werken, en je
weet 't nooit, hoe 't met zaken soms kan loopen - en als Tilly niet meer kòn verdienen.
Honderd gulden! Is dat een een salaris voor iemand van dertig jaar? Die boekhoudster
van jullie, een meisje van vier-en-twintig gaat iedere maand met honderd vijftig
gulden naar huis.
Hoe dikwijls heb 'k Tilly niet aangeraden, dat ze moest zien, dat ze ook bij jullie
kwam? Dan zou ze een behoorlijk salaris verdienen, ze zou zichzelf kunnen bedruipen,
en dan hoefde jij er niet iedere maand zoo'n schuif geld bij te leggen.
- Nu ja, je weet nu toch, dat Tilly niet graag bij mij op het kantoor werkt. En ze
heeft gelijk ook. Ikzelf zou 't ook niet prettig vinden mijn eigen zuster in een
ondergeschikte positie in de zaak te hebben.
- Ach, wat zou dat! Denk je nu heusch, dat Tilly dàt zoo erg vindt? Zoo'n ramp
zou Tilly 't niet vinden om onder jou te werken. Jìj zou haar wel ontzien. Maar of
Verheuvel zoo gemakkelijk zou zijn betwijfel ik. Die eischt wat van zijn personeel.
Ja, van hard werken houdt de dame niet. Daar bedankt ze voor. Bij jullie zou ze
om half negen moeten beginnen en 't is Loosduinen, een half uurtje fietsen dus iedere
morgen, juist gezond, maar daar zou Tilly zoogenaamd niet tegen kunnen. Nee, die
moet een baantje hebben, waar ze 's morgens op haar dooie gemak om half tien kan
komen aanzetten, en werken....nu ja, als 't maar geen haastwerk is; eens flink
aanpakken, daar zou de dame niet voor te vinden zijn. Alles op der elf en dertigst!
Heb je al eens opgemerkt, dat Tilly van die echte ouwe vrijsters-manieren krijgt?
Ze zou, geloof ik, 't liefst de heele dag op een gemakkelijke stoel bij de kachel
zitten met een breikous en poes op der schoot!
- Wat had Greta het land aan Tilly! dacht Jan, maar hij zei niets. Hij wist, dat hij
toch geen gelijk zou krijgen, als hij het voor zijn zuster opnam.
- En om nu nog eens op Frits terug te komen. Hij heeft voor Dinsdag een Duitsche
repetitie, en hij mòet er aan geholpen worden, anders loopt het mis. Tilly heeft nu
eenmaal op zich genomen met hem te werken, en dan moet ze 't doen ook. Als ze
een greintje eergevoel had, zou ze dat zelf begrijpen. Licht dat er iets van haar kant
komt, ook al is 't niet veel.
- Maar Greta, hoe kun je dat nu zeggen! Tilly kan 't toch niet helpen, dat moeder
ziek is! Ze staat altijd voor ons klaar! Iedere avond komt ze hier, door weer en wind!
Denk je, dat 't zoo'n happie is om avond op avond
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uren lang een dom jongetje zijn lessen in te pompen? Als 'k hem bij een leeraar deed,
zou 't me een hoop geld kosten.
- O, ja, natuurlijk. Een leeraar is duur, dat weet ik ook wel. Maar zoo knap als een
leeraar is Tilly niet! 't Lijkt er niet naar! Gunst, je moest eens zien hoe dikwijls ze
moeilijke woorden in de dictionnaire zit op te zoeken. Bij een leeraar zou je dat niet
hebben, natuurlijk. En dan, om te beweren, dat Frits dom is! Al de onderwijzers van
zijn lagere school waren 't er altijd over eens, dat Frits heel best mee kon, maar alleen
wat speelsch was. Maar dat doet nu niets ter zake. Vanmiddag gaan wij naar Tilly.
't Zal mij benieuwen, of Moeder nu werkelijk zoo ziek is. In ieder geval wil ik nu
eens weten, hoe of wat. En als Tilly veel praatjes maakt, dan doe jij je mond ook
eens open. Ik bedank er voor altijd de kwaaie pier te zijn. Frits mag dan dom zijn,
maar hij is toch ook net zoo goed jouw zoon, en waarom ik altijd voor hem op moet
komen, terwijl jij er bij zit, alsof je geen tien kan tellen, begrijp ik niet.
- Ik zal wel alleen gaan, zei Jan, laat 't maar aan mij over.
Maar daar wilde Greta niet van hooren. Met een boozen blik snauwde ze Jan toe,
dat ze samen gingen, en daarmee afgeloopen!

II
Met vlugge bewegingen, maar af en toe haar hoofd luisterend opheffende om te
hooren, of moeder ook riep, kleedde Tilly zich.
Ze was met haar huishoudelijke bezigheden klaar, en nu, - 't was immers
Zaterdagmiddag - maakte ze zich ‘netjes’.
- Och hemel, dacht ze, terwijl ze haar nieuwe zijden kousen aantrok, 'k wou, dat
ik de kachel niet had laten uitgaan!
Even, heel even streelde ze met haar vinger over haar gladde been. Hoe keurig
stonden haar nieuwe kousen! Ze moest voortmaken! Moeder kon ieder oogenblik
wakker worden! Schandelijk verkwistend was 't van haar geweest bij haar nieuwe
schoenen alweer zijden kousen te koopen, terwijl ze zich toch vast voorgenomen
had nooit meer die onsterke prullen te nemen! Maar natuurlijk, toen de winkelbediende
haar had laten zien, hoe mooi ze kleurden bij de schoenen, die ze gekocht had, had
ze zich laten overhalen.
Ze glimlachte even. Toch wel prettig mooie kleeren! Wat zou moeder zeggen van
haar nieuwe japon? Of zou ze 't niet eens zien, dat ze wat anders aan had? Arme
moeder! Arme moeder!
Kon ze maar eens iets doen om moeder wat op te vroolijken! Deed ze eigenlijk
wel genoeg voor moeder?
Als Jan eens wist, dat 't de laatste tijd heelemaal niet goed met moeder was! 't Was
zoo lief van Jan geweest tweemaal naar moeder te komen
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hooren, en bloemen en druiven voor haar mee te brengen, terwijl hij 't toch zoo druk
had.
O, 't was verkeerd geweest van haar, beschuldigde Tilly zichzelf, Jan niet te
vertellen wat een getob ze weer had met moeder. Die influenza van moeder had niets
te beteekenen gehad, heelemaal niets. Maar waar je bij moeder altijd zoo bang voor
moest zijn, die zwaarmoedige buien, dat tobben, dat onrustige.... dat was wèl erg!
Maar ze kòn er zichzelf niet toe brengen Jan, die goeie Jan ongerust te maken. Jan
was zelf zoo gauw van streek en maakte zich zoo zenuwachtig. Jan hield zooveel
van moeder.
En Greta! Met Greta was het juist anders om! Als die maar dacht, dat er met moeder
iets niet in orde was, kon ze zulke nare harde dingen zeggen. Tenminste, als dat zoo
in haar kraam te pas kwam. Dikwijls ook lachte ze om moeders kwaaltjes, en ried
Tilly aan er toch vooral geen notitie van te nemen.
't Was maar 't beste, dacht Tilly, om voorloopig tenminste, niets te zeggen over
moeder. Ze had immers wel eens meer zulke buien, en van zelf kwam ze er dan weer
over heen.
Maar 't was wel verdrietig, dat Frits net in de repetitie zat. Hij kòn nu eenmaal niet
alleen werken, die arme Frits. Hij deed genoeg zijn best, maar hij had geen leerhoofd!
Wat zou er van zijn rapport terecht komen! En hoe boos zou Greta zijn!
Als ze nu eens den heelen middag bij moeder bleef, zou ze dan 's avonds niet een
uurtje weg kunnen gaan om Frits een beetje te helpen aan zijn werk? Moeder sliep
toch meestal wat na 't eten. Wat sliep moeder veel tegenwoordig! Zou 't eigenlijk
wel goed zijn voor haar, al dat slapen? Was 't misschien niet een bewijs, dat ze ziek
was? Zieker nog dan zij, Tilly vermoedde?
Maar nu zou moeder zeker wel wakker zijn, en naar Tilly verlangen, en nu moest
Tilly dus, keurig aangekleed, heelemaal in 't nieuw, met een vroolijk gezicht, moeders
kamer binnenstappen, en gezellig met moeder babbelen over alles en nog wat, alsof
er geen zorgen bestonden!
Moed gehouden dus! Flink zijn!

III
Toen Tilly moeders kamer binnenkwam, lag moeder heel stil op bed met haar gezicht
naar den muur gekeerd. Haar zakdoek had ze tegen haar oogen gedrukt, maar haastig,
als schuldbewust, stopte ze hem weg onder haar kussen, toen ze de deur hoorde
opengaan.
Tilly boog zich over haar moeder heen.
- Moedertje, zei ze zacht, hebt U nu weer liggen huilen?
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Wij hadden toch afgesproken, dat U dat niet weer zou doen! Heeft U dan zoo'n
verdriet? Kom, vertel nu eens aan Tilly wat er aan scheelt.
- Tilly-lief, 'k kan 't niet helpen! Er is zooveel! Je moet er maar geen notitie van
nemen. Ik wou alleen, dat ik zeker wist, dat jij gelukkig bent. Voor mij komt 't er
niet op aan. Jij bent toch gelukkig, hè!
- O ja, moeder, ja, waarom zou 'k niet gelukkig zijn? Tilly's stem beefde even,
maar moeder merkte het niet.
- Ja, zie je, kind, ik ben zoo veel alleen, en dan denk ik over allerlei dingen na.
Die Greta kan soms van die hatelijke dingen zeggen. Laatst ook weer - 'k moest 't
eigenlijk niet oververtellen - toen zei ze, met zoo iets valsch in der stem: ‘We worden
oud, hè? Tilly wordt de volgende maand dertig. Natuurlijk is dertig heelemaal niet
oud, in ieder geval niet voor iemand die zelf naar de veertig loopt, maar je begrijpt
zeker wel, wat ze er mee bedoelde? Ze wou me eens even laten voelen, dat je kans
om te trouwen langzamerhand voorbij ging, en dat dat mijn schuld was, omdat ik je
engagement indertijd heb afgemaakt!
- Och moeder, U moet niet altijd van die dingen denken. Waarom zou Greta zoo
iets bedoeld hebben?
- Omdat ze altijd zulke bedekte hatelijkheden zegt. Maar 't kan me niet schelen,
hoor! Je vader en ik hadden onze goede redenen. Ik heb mezelf niets te verwijten.
Ik ben misschien wat overgevoelig, ik trek me hatelijke gezegden altijd te veel aan.
Je begrijpt toch wel, Tilly, dat we 't beste met je voor hadden, je vader en ik? Gelukkig
behoor ik niet tot die moeders, die hun dochters niet willen laten trouwen, omdat ze
bang zijn voor een eenzame oude dag. En ik weet zeker, dat als je met Teddy getrouwd
was, er altijd nog wel plaats was geweest in jullie huis voor je ouwe moeder! Ik
mocht Teddy altijd graag, 't was zoo'n nette, vriendelijke jongen! Maar toen we
minder goeie berichten kregen over hem, was 't natuurlijk onze plicht om....en
bovendien Verheuvel was toch een veel betere partij! En hij hield van je, Tilly. Ik
heb altijd gedacht, kind, dat 't ten slotte allemaal goed zou komen. Je vader was 't
heelemaal met mij eens. Die zei tegen mij: ‘Laat Tilly nu maar met rust, de eerste
dagen zal ze wat huilen, en wat verdrietig zijn, maar dan zal ze er over heen zijn, en
haar verstand gebruiken.’
O, Tilly, je hebt 't ons niet gemakkelijk gemaakt! Er was niets met je aan te vangen!
Ik werd er soms wanhopig onder. Je kon maar niet begrijpen, dat 't voor je bestwil
was. Ik heb wel eens gedacht: ‘'k Wou, dat Teddy weer terugkwam!’ Maar hij kwam
niet. 'k Heb nooit precies geweten, wat je vader die laatste keer, toen hij hier was jij logeerde toen in Amsterdam - tegen hem gezegd heeft, maar 't hielp, dat is zeker,
Teddy trok zich terug. Je zou anders zeggen, dat een jonge man, die werkelijk van
een meisje houdt....
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- Moeder, moeder, laten wij er niet langer over spreken, 't is voorbij, er is niets meer
aan te doen. Teddy is getrouwd. Hij heeft twee kinderen. Waarom zou ik nog aan
hem denken? 't Is nu zes jaar geleden.
Tilly's stem klonk heesch. Ieder woord kostte haar inspanning, haar keel was
pijnlijk.
Zes jaar! Zes jaar had ze haar verdriet gedragen, en nog steeds kon ze er niet over
spreken. Zelfs niet met haar moeder.
O, zeker, ze was er over heen. Ze was weer vroolijk en opgewekt.
Je kon toch niet eeuwig treuren. Als moeder er maar niet altijd over wilde praten!
Waarom? Waartoe diende het, al die emoties op te wekken? O, die vreeselijke, eerste
tijd! Dat geheimzinnige gefluister. Die besprekingen achter haar rug. Die brieven,
die onbeantwoord bleven. Vaders plechtige vermaningen. Moeders tranen. Verheuvel!
Invitaties, bloemen, kleine attenties!
Eindelijk haar vlucht, omdat ze 't niet meer kon uithouden thuis. Vaders boosheid.
Moeders verwijten. Toen, na een langen strijd met zichzelf, rust! Maar ze kon, ze
wou er niet over spreken!
- Tilly, kind, als je niet wilt, dat 'k over Teddy praat, dan zal ik m'n mond wel
houden, maar je begrijpt toch wel, dat 't me door m'n ziel snijdt als er mij verweten
wordt, dat ik geen goeie moeder voor je ben geweest! Ja, heusch, 't snijdt me door
m'n ziel.
Moeders zakdoekje kwam te voorschijn, Weer tranen....
- Niemand beschuldigt U, moeder. Niemand verwijt U iets. Niemand denkt zelfs,
dat U iets met de zaak te maken heeft gehad. 't Was vader! Iedereen weet, dat 't vader
was!
- Tilly, als je alles eens wist! O, ik, ik....
Tranen. Tranen.
Tilly streelde moeders hand, en wachtte berustend tot moeder weer wat kalmer
was.
En nu begon moeder weer. Haar stem was beverig van het huilen
- Ik word zoo moe van al dat verdriet, Tilly. Ik kan je zoo niet alles zeggen, maar
soms ben ik bang, dat Greta....Tilly, Tilly als Greta straks komt, moet je haar niet bij
me laten, hoor!
Tilly schrok. Zou Greta komen? Moeders voorgevoelens! O, hemel, die repetities
van Frits!
- 't Is Zaterdag - Greta zal 't druk hebben - o, nee, die komt niet, zei Tilly weifelend.
Maar natuurlijk, àls ze komt, zal ik haar niet bij U laten, als U 't liever niet heeft.
- Nee, nee, zeg maar dat 'k slaap! Ik kan Greta niet uitstaan. Ik merk 't wel, dat ze
Jan tegen me opstookt. Dat heeft ze altijd gedaan. Van de beginne af aan. Ze heeft
wat op me tegen, ze kan 't niet velen, dat ik beschaafder en ontwikkelder ben, dan
die moeder van haar, die burgerjuf-
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frouw, die de heele dag in de winkel helpt met een groot huishoudschort voor. Ze
neemt 't Jan kwalijk, dat hij me steunt. Ze gunt me niks, 't liefste zou ze, geloof ik,
willen, dat ze me kon laten opsluiten in 't een of andere gesticht.... als 't maar niet
zooveel geld kostte! O, die Greta! Wat haat ze me!
- Waarom zou ze U haten, moeder? En hoe komt U toch bij dat dwaze idee, dat
Greta U in een gesticht wil hebben? De hemel weet, dat ze er genoeg tegen gesputterd
heeft, toen U indertijd in die inrichting moest worden opgenomen. Dat vond Greta
heelemaal niet noodig!
- Maar heb je dan niet opgemerkt, dat ze me de laatste tijd dikwijls zoo vreemd
kon aankijken? Zoo half spottend, alsof ze zeggen wou: ‘Wacht maar! Wacht maar!’....
En eens, toen we 't hadden over die arme mevrouw Jansen, die zoo overspannen was,
na de dood van haar zoon, zei Greta op die koele, harde toon van der: ‘Dat mensch
is gewoonweg gek, waarom sluiten ze der niet op?’
En als je toen de blik had gezien, die ze mij toewierp!
Maar Tilly, jij bent toch op mijn hand, hè! Jij wilt me wel beloven, dat je er voor
zult zorgen, dat ze me niet in een gesticht doen! Wat er ook gebeurt!
- Ja, moeder, dat beloof ik U! Wees maar niet bang! Maar waarom spreekt U toch
aldoor over die nare dingen? U maakt zich maar van streek voor niets. Laten we
liever eens over wat prettigs praten.
- Ja, straks, maar eerst moet ik je toch eens vertellen van die vreeselijke tijd in die
inrichting. Je weet, dat ik er niet graag over spreek. Ik heb je eigenlijk nooit alles
verteld, maar nu wil ik, dat je de waarheid eens hoort.
O, kind, wat heb ik 't ellendig gehad bij die twee pleegzusters! Ja, ik klaagde niet
veel, omdat ik 't gevoel had, dat me toch niet zou helpen. Ik verduurde 't maar in
stilte.
Weet je nog wel, Zuster Bos, die met dat rooie haar, en die lichte, groene oogen?
Die was het ergste. O, ja, als er bezoekers waren, was ze poes-lief! En tegen de dokter
moest je der hooren! Dat valsche mensch!
Eens had iemand een doosje borstplaatjes voor me mee gebracht. Je weet, Tilly,
hoe matig ik ben! Ja, ik houd wel eens van een lekkernijtje, vooral daar, waar ik bijna
nooit iets van dien aard kreeg. Nu, ik had bij de thee een paar van die dingetjes
opgegeten, maar niet meer dan twee of drie, en 'k had 't doosje opgeborgen, want ik
vond 't niet noodig Zuster Bos er van te presenteeren - ze liep mij ook niet met
extraatjes achterna - en toen 's middags - ik weet niet hoe 't kwam - maar ik had totaal
geen eetlust, (misschien dat 't eten weer aangebrand was, want dat gebeurde nogal
eens). Nu, ik liet m'n knolrapen, of wat 't was, staan. Een poosje later kwam Zuster
Bos m'n bord weghalen. Je had der gezicht moeten
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zien! Zoo vreemd was 't anders toch niet dat ik wat op m'n bord liet, dikwijls, omdat
't eenvoudig oneetbaar was.
- ‘Geen eetlust! Hoe komt dat?’ zei ze, en tegelijk deed ze m'n kastje open. ‘Ah,
nu begrijp 'k 't! Dat dacht ik al! We zullen dat snoepgoed maar eens voor U opbergen.’
Snoepgoed, Tilly, fijne borstplaatjes waren 't, en de doos was zoo goed als vol!
Wel, 'k heb ze nooit terug gezien!
Toen de volgende dag tegen de dokter met der gemaakte stem: ‘Nee, dokter, over
Mevrouw ben ik niet best tevreden, ik heb gisteren op haar moeten knorren, ze kon
haar bordje niet leegeten, omdat ze zooveel gesnoept had. Ik heb haar voorloopig
haar lekkers moeten afnemen; later, als ze belooft, dat ze er zuinig mee zal zijn, krijgt
ze het terug.’
O, die vernederingen, dat geplaag! En je durfde je eigenlijk nooit te beklagen bij
de dokter, of je familie, want je wist, dat 't je later ingepeperd zou worden.
Maar 't ergste komt nog! O, ik weet wel, dat 't heel slecht van me was te-doen,
wat ik heb willen doen. Nu schaam ik mij er over. Ik heb 't ook aan niemand durven
vertellen. Maar zie je, 'k was zoo ongelukkig, ik zag geen uitweg. 'k Was tot het
uiterste gedreven. Ik kon, ik kòn 't niet meer uithouden. Ik besloot er een einde aan
te maken. Gemakkelijk was dat niet, dat begrijp je. Maar ik had een plan gemaakt.
Iedere avond kreeg ik een slaappoeier in, omdat ik zoo slecht sliep, en zoo onrustig
was. Zuster Bos wachtte dan tot ik hem ingenomen had en deed dan 't licht uit.
‘O,’ zei ik, op de avond, dat ik m'n plan gemaakt had, ‘legt U hem zoolang maar
even bij me neer, ik zal hem straks wel innemen, en zelf 't licht uitdoen.’
Nu, dat deed ze, en ze ging weg. Zoodra ze weg was, verstopte ik de poeier tusschen
de bladen van m'n kerkboek, dat bij me lag. Avond op avond deed ik 't zelfde, zoodat
ik langzamerhand een flinke hoeveelheid had. Je begrijpt wel, wat ik van plan was!
Maar een avond, net toen ik m'n poeiertje in veiligheid had gebracht, kwam Zuster
Bos terug. Zonder iets te zeggen, ging ze regelrecht naar het tafeltje, waar m'n
kerkboekje zoo dood-onschuldig op lag. Ze deed 't open, en daar fladderden al m'n
zuinig opgespaarde poeiers over de tafel! Ik lag te beven in bed!
Zuster Bos raapte de poeiers bij elkaar en stopte ze in de zak van haar schort. Ze
zei niets, maar ze lachte. Ze keek me aan, en lachte. O, haar afschuwelijke lach! Zie
je, ik had er niet aan gedacht, dat er een kijkgaatje in de deur was, en altijd als de
zuster je alleen liet, gluurde ze nog even naar binnen. Ja, je werd bewaakt en begluurd,
dag en nacht, als een gevangene.
Je begrijpt, hoe ellendig ik me gevoelde die nacht. Ik was zoo bang, dat Zuster
Bos de dokter zou waarschuwen, en dat alles aan de familie
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verteld zou worden. Want natuurlijk begreep ik heel goed, dat ik niet met uitvluchtjes
hoefde aan te komen, Zuster Bos wist net zoo goed alsof ik 't haar verteld had, waarom
ik die poeiers had bewaard.
Maar Zuster Bos hield haar mond tegen de dokter. Later heb ik begrepen, dat ze
niets durfde zeggen, omdat ze bang was, dat als de zaak onderzocht werd, er te veel
aan 't licht zou komen, want ze behandelde me beroerd, en dat wist ze heel goed.
Nu, ze zei niets, maar ik had geen leven! Altijd van die steken onder water! Soms
dacht ik: 'k Wou, dat ze 't maar wèl verteld had aan de dokter, en 'k begon er toe over
te hellen om alles zelf eerlijk op te biechten. Dat zou 'k ook zeker gedaan hebben,
als die dokter dáár een beetje sympathiek geweest was, maar hij was altijd zoo kortaf,
dat ik er niet toe kon komen.
Eindelijk kon ik 't niet meer uithouden, en heb Dr. Wouters gevraagd of hij me
eens wou komen opzoeken. De volgende dag kwam hij al. Hij is altijd zoo vriendelijk,
die goeie Dr. Wouters!
't Was volstrekt niet moeilijk hem alles te vertellen. 'k Was alleen een beetje bang,
dat hij iets tegen Zuster Bos zou zeggen, en dat ze 't mij op de een of andere manier
zou inpeperen.
Dr. Wouters had wel gezegd, dat 'k me niet ongerust hoefde te maken, maar ik
kende Zuster Bos beter dan hij!
Nu, 't is goed afgeloopen! Beter dan ik gedacht had. Hoe Dr. Wouters 't aangelegd
heeft, weet ik niet, maar de volgende dag kreeg ik een andere zuster. Je weet wel,
Tilly, zoo'n lief blond meisje, Annie heette ze. Ja, dat was een heele verbetering! 't
Eten was even slecht, natuurlijk, en ik moest me houden aan dezelfde onzinnige
voorschriften, maar ik herademde. En toen begon ik op te knappen. Ik ging vooruit.
Ik werd beter. Maar, Tilly, denk niet, dat ik m'n herstel te danken heb aan die
inrichting. Ik ben hersteld, omdat.... omdat, ja, ik zal maar zeggen, omdat God 't
wilde! Ik zou overal beter zijn geworden! Overal! Al dat lijden had me bespaard
kunnen blijven! En dan had ik nu niet al die afschuwelijke herinneringen in mijn
ziel!
En nu, Tilly, heb ik je alles verteld, en nu wil je me wel beloven, dat ze me niet
weer zoo iets verschrikkelijks aandoen.
Zoo dikwijls had moeder Tilly alles verteld, maar altijd weer luisterde Tilly
geduldig en belangstellend. En dan troostte ze moeder.
Zoo goed als Tilly kon troosten! Er was zoo'n innige liefde in haar ernstige, klare
oogen. Zoo'n zekerheid en vertrouwen ging er van haar uit.
Moeder voelde zich weer kalm worden. Zij was zoo heerlijk veilig bij Tilly. Haar
lieve Tilly!
O, Tilly, die lieveling! Ze was even goed als ze mooi was! Hoe straalden haar
oogen! Hoe innig klonk haar stem! Tilly's lieve stem!
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En hoe mooi was Tilly's haar! Dat glanzende, golvende haar!
Tilly, lieveling, nu ben ik niet bang meer. Kon ik je altijd maar zoo bij me hebben,
kind! Tilly-lief, wat is je haar mooi vandaag! Zoo dik en zoo glanzend! Heb je 't
gewasschen? Ja, ja, ik voel 't al! 't Is nog vochtig t Maar wat krult 't weer mooi! O,
Tilly, Tilly, ik kan je niet zeggen, hoe ik van je houd.
Arme moeder! Wat was ze zwak en aanhankelijk! Als een kind bijna! Ze moest
gekoesterd en getroost worden. Ze hield van liefkoozingen en zoete woordjes. Een
kleine verrassing maakte haar gelukkig.
- Ik zal, dacht Tilly, eens een mooi handwerk voor haar koopen, dat zal haar wat
afleiding geven. Eigenlijk heeft ze toch ook wel een saai leven, de arme ziel. Ze ligt
zoo'n heele dag toch maar alleen.
- Moeder, nu hebt u niet eens iets gezegd van m'n nieuwe japon! Zie 'k er niet keurig
uit vandaag?
Moeder stelde zoo'n belang in kleeren; 't was heusch vreemd, dat ze 't niet
opgemerkt had, dat Tilly zich heelemaal in 't nieuw had gestoken.
Tilly was opgestaan, en vertoonde haar nieuwe kleeren vol trots.
Moeder had verstand van kleeren; een nieuwe japon was voor haar niet eenvoudig
een nieuwe japon. Ze ging niet alleen af op den algemeenen indruk. Nee, ze moest
hem zorgvuldig bekijken, met de echte belangstelling van een kenner.
In de eerste plaats onderzocht ze de kwaliteit van de stof.
- Een mooi, wollen stofje, zei ze goedkeurend, vroeger zouden we 't serge genoemd
hebben, 't is alleen wat dunner, en soepeler. Aardig hebben ze dat gemaakt met die
zakjes. Keurig afgewerkt! Gelukkig, ze hebben de stof niet weggeknipt er onder. Dat
doen ze wel eens, en als je later zoo'n japon wil veranderen, dan zit je er mee. Laat
me de zoom eens zien! Och, wat een klein inslagje! Je zal 'm niet kunnen verlengen,
Tilly, als de rokken weer langer worden! Maar enfin, hij staat je keurig. Ik moet
zeggen kèurig! Je hebt een goede keuze gedaan, hoor!
En nu, natuurlijk, moest moeder den prijs raden. Voorzichtig begon ze:
- Ik kan heel goed zien, dat dat niet zoo'n goedkoop prulletje is. Dat vest! Wat is
dat prachtig afgewerkt! Echt fijn! Zware crêpe de chine. Je zal toch zeker wel veertig
gulden hebben moeten geven, hè? Als 't niet meer is!
Nu wist moeder heel goed, dat Tilly nooit veertig gulden voor haar japonnen uitgaf,
en zelfs geen dertig, maar dat te veel raden behoorde er nu eenmaal bij! Evenals
moeders verbazing, toen Tilly den prijs noemde.
- Een-en-twintig vijftig! Hoe 's 't mogelijk! Hoe maken ze 't er voor! Zoo'n echt
degelijk japonnetje!
En toen Tilly vertelde, dat ze gestaan had tusschen deze japon en een veel duurdere:
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- Groot gelijk, dat je deze genomen hebt. Je ziet er heusch even netjes mee uit, en
denk niet, dat je er een dag korter mee doet. Bovendien, je houdt toch wel eens van
een veranderingetje, en met zoo'n dure japon....
Tilly glimlachte om moeders redeneering. Moeder zei zoo precies, wat ze verwacht
had; als ze een dure japon gekocht had, zou 't geweest zijn: ‘O, maar je haalt 't er
wel uit! Goedkoop is altijd duurkoop!
- En hoe vindt u m'n schoenen?
Tilly stak haar voet uit ter inspectie.
Moeder boog zich voorover om beter te kunnen zien.
- Een teer kleurtje, Tilly, maar mooi, heel mooi! Je weet, ik houd wel van lichte
schoenen. En je kousen zijn uitstekend in de tint. Keurig, bepaald keurig! Maar als
ik je een raad mag geven, laat ze dan niet aan Greta zien. Ik heb 't al meer gemerkt,
dat ze 't niet kan velen, als je iets nieuws hebt gekocht. Vooral niet, als 't schoenen
zijn. Dan wordt ze zoo giftig! Jaloersch natuurlijk op jouw kleine voetjes. Zij ook,
met haar lompe, groote voeten.
Moeders stem klonk nu weer gewoon, merkte Tilly op, voor 't eerst in weken sprak
ze niet op dien huilerigen, beverigen toon.
- Moeder wordt beter, dacht Tilly, en uit louter dankbaarheid en blijdschap, sloeg
ze haar arm om haar moeder heen, en kuste haar.

IV.
Ja, moeder had gelijk gehad. Jan en Greta waren gekomen. Ze zaten nu met hun
drieën in de huiskamer, waar Tilly, helaas, de kachel had laten uitgaan. Greta had
wijselijk Tilly's aanbod om zich van haar mantel te ontdoen, afgeslagen, maar zat,
in weerwil van haar warme bontmantel, toch nog te rillen van de kou.
- Gunst, Tilly, stook jij niet? verbaasde ze zich wrevelig.
- Ach, de kachel was uitgegaan, en 'k heb geen tijd gehad 'm weer aan te leggen!
- Nou, eigenlijk heb je gelijk, je bent toch niet veel thuis, en voor één persoon is
't ook niet noodig, hè? Maar we kwamen, om je de waarheid te zeggen, eens
informeeren, wanneer je nu eindelijk weer eens de goedheid zou hebben je over Frits
te ontfermen. En natuurlijk, in de eerste plaats wilden we wel eens weten, hoe 't nu
eigenlijk met moeder was. Ik krijg van Jan zulke vage berichten, en uit die briefkaarten
van jou kan ik heelemaal niet wijs worden.
- Moeder is gelukkig veel beter, maar nog wel wat zwak....
- Wat zwak! Wel, wel! Maar wat heeft ze eigenlijk gemankeerd?
- O, 't was een aanvalletje van influenza, gelukkig niet erg, je weet wel, dat heeft
ze ieder jaar....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

206
- Zoo.... en wat zegt de dokter ervan?
- Ik heb er geen dokter bij gehad, moeder vond 't niet noodig, en....
- Als je er niet eens een dokter hebt bij gehad, kan je niet weten of 't influenza
was, en zoo erg zal 't dan ook wel niet zijn geweest!
- Maar Greta, moeder was werkelijk flink ziek de eerste dagen, ze had 38.5!
- O, jullie met je thermometers! Ik had laatst misschien wel 40, als ik m'n
temperatuur had opgenomen, maar ik houd niet van dat gezanik. En jullie denkt altijd
direct, dat je zwaar ziek bent, bij iedere gewone verkoudheid. Ik wil graag gelooven,
dat moeder zich niet lekker voelde, maar influenza! Laten we 't een zware verkoudheid
noemen, en daarmee afgeloopen. En hou dat mensch toch niet weken lang op bed,
dat is goed om er een hulpbehoevende stumper van te maken. Niet waar, Jan?
- Ja, Tilly, misschien heeft Greta wel gelijk, als moeder geen koorts meer heeft,
zou je haar wel eens een uurtje op kunnen laten staan. Voorzichtig aan, natuurlijk!
- Jullie met je ‘voorzichtig aan’! Bespottelijk! Moeder moet aangepakt worden!
Flink aangepakt! Ze is door en door egoïstisch, en jullie stijft er haar nog in! Waarom
kan Tilly haar 's avonds niet een uurtje alleen laten? Zou ze soms ook willen, dat
Tilly vrij nam van haar kantoor? Nee, natuurlijk!
Tilly, je weet toch, dat Frits in de repetities zit! Hij heeft nu eenmaal je hulp noodig,
helaas! Maar als ik geweten had, dat er altijd zooveel bezwaren van jouw kant zouden
zijn, dan zou ik zelf die taak op me genomen hebben.
- Daar zou je veel van terecht gebracht hebben, fluisterde Jan, maar zoo zacht, dat
zijn vrouw het niet kon hooren.
- Maar Frits is nu eenmaal aan jou gewend, en ik zit er niet zoo in, vervolgde Greta.
En op 't oogenblik heeft hij een Duitsche repetitie op voor Dinsdag, waar hij beslist
aan geholpen moet worden, want hij móet een goed cijfer halen. Voor z'n mondelinge
beurten heeft hij 4, 4, 3, gehad. Hij moet dus zien, dat hij 't ophaalt. 'k Had graag,
dat je vanavond kwam. Liefst wat vroeg. En dan morgenmiddag ook maar, en als 't
niet te veel gevergd is, morgenavond ook. 'k Zou je wel ten eten vragen, maar daar
heb ik niet opgerekend met m'n pot.
- Greta, heusch, ik kan moeder niet zooveel alleen laten. 'k Geloof niet, dat 't goed
voor haar is. Zou Frits niet eens hier kunnen komen voor één keertje?
Greta schudde 't hoofd.
- Dat is te tijdroovend. Bovendien, jij zit hier in de kou, bij ons brandt de kachel....
Werkelijk, Tilly, je begrijpt toch wel, dat ik 't je niet zou vragen, als 't niet noodig
was. En moeder moet nu maar eens leeren inzien,
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dat zij niet altijd haar zin kan hebben! 't Wordt hoe langer hoe erger met haar. En dat
zal ik haar wel eens onder 't oog brengen ook!
Greta stond op.
- Kom, ik zal tegelijk maar even naar haar toe gaan, hè?
Ook Tilly was opgestaan. Ze was bleek geworden.
- Je kan niet naar moeder gaan! zei ze.
- Hè, waarom niet? Tilly, wat mankeert je? Waarom zou ik niet even naar moeder
mogen gaan?
Het schoot haar ineens te binnen, dat Jan de beide keeren, dat hij geweest was,
moeder ook niet gesproken had. ‘Moeder sliep,’ had hij gezegd.
Ze keek Tilly wantrouwend aan. Wat zou er aan de hand zijn? Had Tilly soms iets
te verbergen? Maar dan zou ze wel achter de waarheid komen. Zij zou zich niet aan
Tilly storen.
Tilly, klein en tenger maar uitdagend, stond voor haar.
Een snuivend, minachtend geluid van Greta.
- Bah, zei ze, 'k wil al niet eens meer! Maar als jij ons dan maar eens wilt zeggen,
waarom niet. Je hebt Jan ook al met een smoesje uit moeder der kamer gehouden!
Tilly beefde. Ze zocht naar haar woorden, en sloeg haar oogen verlegen neer, toen
ze antwoordde:
- Moeder is nog zoo zwak.... ze rust nu wat.... zie je, ze is wat ‘down’!
- Ze durft me niet aan te kijken, dacht Greta. Ze liegt!
- Down! Wat bedoel je eigenlijk met ‘down’? Je wilt toch niet zeggen, dat 't weer
mis is met moeder?
- Mis met moeder? schrok Tilly. O, nee, gelukkig niet. Ze is alleen wat slap, wat
lusteloos na haar ziekte.
Er kwam een flauw, eigenaardig glimlachje over Greta's gezicht glijden.
- Nu, Tilly, ik ben blij, dat er niets is met moeder. Ik werd al ongerust. 't Zou een
ramp zijn, als 't weer was, zooals drie jaar geleden. Vooral voor moeder zelf,
natuurlijk. Maar, laat mij maar oprecht zijn, ook voor ons. Die geschiedenis heeft
ons duizenden gekost, niet waar, Jan?
- Nu, duizenden, dat zal ik niet zeggen!
- In ieder geval een hoop geld! En achteraf bleek 't niet eens noodig te zijn geweest.
't Was echte afzetterij, die particuliere inrichting. Ik heb later van verschillende zijden
gehoord, dat er veel, en veel goedkoopere inrichtingen zijn. Maar als moeder gezond
en wel is, des te beter.
- Er is toch niets met moeder? vroeg nu Jan op bezorgden toon, zich tot Tilly
wendende.
Tilly had moeite zich goed te houden. Jan's stem klonk zoo vriendelijk.
- Nee, nee, verzekerde ze Jan. Ik bèn wel een beetje ongerust geweest, maar moeder
is gelukkig veel beter vandaag, en ze rust nu zoo heerlijk.
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- Nu, daar ben ik blij om, zei Greta, dan kan je er ook niet op tegen hebben vanavond
te komen. Ik reken vast op je, hoor Tilly!
Tilly knikte berustend, en Greta, voldaan over zichzelf, maakte zich gereed om
heen te gaan, Jan aansporend om nu niet langer te blijven hangen. Tilly kan ons wel
missen.
- Zie je nu wel, begon Greta, zoodra ze op straat waren. Zie je nu wel, dat ik gelijk
heb! Tilly kan best komen. 't Spijt me alleen, dat ik er niet wat eerder werk van heb
gemaakt.
Toch vertrouw ik de zaak niet heelemaal. Waarom mocht ik niet naar moeder?
Die kleine kat! Zooals ze tegen me opstond! Brutaal toch eigenlijk!
En jij stond er maar bij, alsof je geen tien kon tellen. Jij zal 't ook nooit eens voor
me opnemen. En àls je vanmiddag al eens je mond open deed, was 't om mij tegen
te spreken, of af te vallen.
Jan haalde zijn schouders op.
Greta begon zich boos te maken. Wat had ze aan Jan! Ze had hem eigenlijk net
zoo goed thuis kunnen laten!
Ja, nu ja, ze had haar zin gekregen. Ze had Tilly gedwongen haar plicht te doen,
maar toch.... Ze voelde zich altijd min of meer machteloos tegenover Tilly, die kleine
kat, met haar stille, zachte maniertjes....
Opeens schoot haar een andere gedachte door het hoofd.
- Zeg, Jan, heb je wel gezien, dat Tilly weer heelemaal in 't nieuw was? 't Lag me
op m'n lippen haar te vragen, of ze soms opslag had gehad. En die schoenen! Hoe
haalt 't schepsel 't in der hoofd! Bespottelijk! Licht beige! Is dat een dracht voor een
kantoormeisje!
Maar Jan had niet op Tilly's kleeren gelet. Wèl was 't hem opgevallen, dat Tilly
er zoo bleek en moe uitzag. Hij zuchtte, en hij zweeg....
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
In memoriam Just Havelaar
12 FEBR. 1880-3 FEBR. 1930.
‘Wij allen misschien zullen het er bij neerleggen en zullen niet overwinnen,
maar evenmin zullen wij overwonnen worden; wij zijn er misschien noch
voor het een, noch voor het ander, maar om te troosten of om een
troostvoller kunst voor te bereiden.’
VIMCENT VAN GOGH.
Havelaar is heengegaan, strijdend tot het laatst, als een held, bijna een heilige. Niet
uit vrees voor het ongekende streed hij, maar terwille van de zijnen. Hij stond nog
in het volle leven en haalde de vijftig jaar niet. Ook voor talloozen, buiten den
innerlijksten kring zijner omgeving, is het verlies ontstellend groot: hoevelen hadden
zich niet aan het vuur van zijn vriendschap verwarmd!
Teveel had deze mensch den laatsten tijd doorgemaakt. Onzegbaar groot persoonlijk
geluk na groote persoonlijke rampen; naast stijgende waardeering ook harde,
onverdiende aanvallen, waaronder deze openstaande, bereidwillige geest wel zeer
geleden moet hebben. En dan: ziekte en nogmaals ziekte. En hij gunde zich den tijd
nooit uit te zieken.... Geen koortsige onrust joeg hem voort, maar de te oppermachtige
drang zijn krachten uit te buiten, zijn tijd te benutten. ‘Je bent opgebrand in je werk,’
zei Dirk Coster.
Havelaar als mensch te omschrijven, het ware geen gemakkelijke taak. Het kan
niet anders of hij moet sommigen een niet ongevaarlijke fantast en een
gecompliceerde, ongedurige virtuoos zijn toegeschenen. Toch was hij hiervan wel
het tegendeel. Zijn feillooze intuïtie en bijna kinderlijke directheid hebben hem steeds
voor deze gevaren behoed. Havelaar had stellig iets van het kind, zooals hij ook iets
had van den ‘heiligen dwaas’. Hij had iets van het kind, dat waagt en weergaloos
dapper is omdat het nauwlijks de vrees nog leerde kennen. Hoe verre vermetele
tochten ondernam hij niet in den geest - deze man die, bij wijze van uit te rusten,
half Europa soms doorreisde in 'n week. Vaak waren zij vergeefsch, die
geestestochten, vaak zag hij zich gedwongen terug te keeren, vermoeid van het tobben
over zóóveel onoplosbare problemen. Maar veel kostbaars heeft hij ook meegenomen
en hij is soms als een minstreel gegaan van het eene kamp naar het andere; hij heeft
soms verbanden gelegd die niemand kon leggen, omdat niemand zóó rondzwierf en
zwervend zóó hardnekkig zocht. En niettegenstaande dezen lust tot de synthese,
niettegenstaande dezen drang het geheel te overzien, was Havelaar méér nog een
stuwende dan ordenende, méér nog een emotioneele dan intellectueele kracht. Zijn
denken was een denk-voelen en als criticus
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behield hij van den kunstenaar het spontane élan; nooit reageerde hij met een deel
van zijn wezen, altijd met de drie-éénheid van lichaam, geest en ziel. En wat in laatste
instantie zijn geschriften zoo waardevol maakt, het is de warmte van zijn uitbundige
goedheid.
Men zal mij hier van ‘ethiek’ betichten, zooals men Havelaar ervan betichtte. Men
ga zijn gang. Het gesol met dit woord dreigt weer naar aanleiding van zijn sterven
zulke afmetingen aan te nemen, dat het een man van eenige intelligentie van schaamte
en schrik zou doen blozen. Deze ‘ethiek’ schijnt eenerzijds de roode vlag te zijn voor
alle (zoowel ‘echte’ als ‘would-be’) stieren in de arena onzer aesthetische wereld, anderzijds voor velen een inderdaad té gemakkelijke kapstok voor weleens
misplaatste, althans éénzijdige bewondering.
En Havelaar éénzijdig bewonderen, het wil zeggen hem onrecht aandoen: men
kan zich van dezen criticus en essayist niet simplistisch afmaken. In deze dagen van
‘duizend en één specialiteiten’ bezat Havelaar den moed der veelzijdigheid; in deze
dagen van ergerlijk sectarisme zocht hij de bronnen van het levenscontact in onze
kunstwereld open te houden, zocht hij het kunstwerk in wijder, cultureeler verbanden
op te nemen, het zich daarbij verre van gemakkelijk makend!
Dit alles over het hoofd te zien, was de onvergeeflijke kortzichtigheid van wie
hem den laatsten tijd zoo ongenadig aanvielen. Ook al had Havelaar zijn
tekortkomingen; al nam hij weleens te veel hooi op zijn vork; verwaarloosde hij
weleens de puntjes op de i's of schoot in zijn enthousiasme zijn doel vér voorbij....
hij had a u f o n d steeds meer gelijk dan zijn opponenten.
Maar ik wil dit In Mcmoriam door geen polemiek ontheiligen. Liever breng ik in
de herinnering het vele dat Havelaar - betrekkelijk in zoo korten tijd! - ons vermocht
na te laten. Alleen al op gebied van beeldende kunst publiceerde hij meer dan eenig
ander criticus ten onzent. - Daar zijn de omvangrijke, suggestieve beschouwingen
over de ‘Oud Hollandsche Figuurschilders’, ‘De Symboliek der Kunst’, ‘Het Sociale
Conflict in de Beeldende Kunst.’ Ge kunt deze werken naar willekeur openslaan en
elke bladzijde zal boeien door den rijkdom der ideeën en door den tegelijkertijd
exacten en lyrisch-meeslependen stijl. - Daar zijn de werken van kleineren omvang:
Van Gogh, Rodin, Berlage en het misschien minder bekende maar bizonder mooie
en sobere geschrift over Ruysdael en Hobbema. Onder deze studies neemt die over
Van Gogh een afzonderlijke plaats in. De jaarlijks toenemende, overstelpende
hoeveelheid Van Gogh litteratuur ten spijt, behoudt dit werk ten volle zijn waarde,
zoowel door het indringend psychologische begrip waarvan het getuigt, als door het
brandende élan waarmede het geschreven werd. - Daar zijn de tallooze afzonderlijke
opstellen die Havelaar schreef, vroeger vaak in dit tijdschrift,
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de laatste jaren geregeld in ‘De Stem’; de onafzienbare reeks critieken in ‘Het
Vaderland’ - week op week, maand op maand, jaar op jaar, ruim tien jaar achtereen
- critieken van ongelijke waarde, maar hoe ware het anders mogelijk!
En hiermede zijn niet de werken genoemd, die Havelaar wellicht als zijn
belangrijkste beschouwde, de werken van religieus-maatschappelijken aard: ook dáár
de zekerheid - elke critiek ten spijt - dat Havelaar een bezielde en overtuigde was,
een ten leven wekkende geest. Evocatief, stimuleerend, loswoelend.
Vergeten wij niet hòevelen hij ook bereikte met zijn tallooze lezingen, hoeveel hij
langs dezen weg deed voor de populariseering der jongste stroomingen in schilderen beeldhouwkunst. Vergeten wij niet hòevelen hij ook in het daadwerkelijke leven
geholpen heeft, jonge kunstenaars in het bizonder. Het kon in deze spanning van
jagende activiteit niet doorgaan, dit was te voorzien.... Een werk over Von Essen
was juist verschenen, een werk over Masereel en een grooter over ‘Het Portret door
de Eeuwen’ waren juist voltooid....
***
Het is gerechtvaardigd, Havelaar's taak als voltooid te beschouwen. Ik voor mij
althans zie geen duidelijken groei in een toekomst. Was bij Havelaar ooit sprake van
een g r o e i ? Het is opmerkelijk, hoe volledig gevormd en innerlijk zeker van zichzelf
deze auteur reeds bij zijn debuut was, hoe in den loop dier twintig jaren de te
beheerschen stof aanhoudend zich uitbreidde, maar de kern zijner levensbeschouwing
geen noemenswaarde wijzigingen onderging.
Het is mogelijk, nogmaals, Havelaar's taak als voleindigd te beschouwen. Maar
met dat al stond hij in het volle leven en is het voor wie hem goed gekend hebben
òndenkbaar, dat hij reeds heen ging uit ons midden. Wij herinneren ons te goed nog
zijn smalle beweeglijke gestalte, zijn zwevenden gang. Wij herinneren ons het kloeke
hooggewelfde voorhoofd, met den krans van ietwat wilde en zwierige haren, vroeger
rossig, sedert een ziekte wit geworden (hoe gewillig had Van Gogh dezen kop
aanvaard!) Wij herinneren ons de straling van zijn zachte verwonderde oogen, en
zijn stem, zijn lach, zijn scherpe onverhoedsche ironie. Wij herinneren ons te duidelijk
het onmisbare, het verrassende en ontwapenende van dit alles en vooral zijn handen,
- handen waar het leven over heen was gegaan, - handen groot en smal, edel en
beweeglijk, - beweeglijk zooals alles aan hem beweeglijk was....
Maar het beweeglijke en bewogene vond zijn uiteindelijke rust.
W.J. D. G.
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Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, Tooverlantaarn, Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon, geen jaartal.
K.H.R. de Josselin de Jong, Dissonanten, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1930.
Zes typische korte dingetjes van Ina Boudier. Voorbeeldjes, alle, van haar zeer
persoonlijk gevoel, haar zéér eigen kijk op menschen en gevallen. Zij houdt van die
kleine bundeltjes, de laatste jaren. Zij geeft ze ons bij wijze van proefjes, tusschen
haar grooter werk door, een litterair hors d'oeuvre.
Tooverlantaarn? Deze titel lijkt mij eigenlijk maar matig juist. Een tooverlantaarn
is gewoon gevarieerder en altijd kleuriger, glanziger - geheimzinniger ook.
‘Tooverlantaarn’ heeft zonder twijfel een mooieren, volleren klank dan ‘Machten’,
‘Kinderen’, ‘Grenzen’, die typische Ina-Boudier-titels met de wat toonloos-afgebeten
eindlettergrepen. Maar deze kleuriger vlag dekt de lading niet geheel en al.
Overigens - wel, laat ons het weer maar eens ronduit zeggen: Ina Boudier is vaak
op haar allerbest in zoo'n kort verhaaltje. Haar altijd heldere, precies op-de-man-af
gerichte, vaak wat scherpe, schampere zinnetjes - waarachter ons de diepe innigheid,
het rijke mensch-zijn toch nooit ontsnapt - doen het juist zoo perfect in het kort bestek
van een, als vlug en losweg neergeworpen, litteraire schets. (Ik zeg: als losweg
neergeworpen, want ik weet natuurlijk wel beter!) Vele bladzijden zijn er weer, in
dit kleine boekje, die door niemand anders in Nederland (noch daarbuiten
hoogstwaarschijnlijk) zouden kunnen zijn geschreven. Hoe pittig en jong van gevoel
weet deze levensvolle vrouw te blijven ondanks 't klimmen harer jaren. Als zoo
dikwijls vroeger, waren het ook bij het schrijven dezer zes vertelseltjes kinderen,
was het jeugd vooral, die haar boeide, haar tot uiting bracht. Sprankelende, bruisende
jeugd, wreede en sterke jeugd. Als zij over oude menschen schrijft, is het met kwalijk
bedwongen medelijden, met een zweem van spot zelfs vaak. ‘Wijzen’ (met een
vraagteeken erbijgedacht) zijn de oudere, maar de krachtige ‘wedloop’ is aan de
jeugd en het genot van den dans, het geluk van verlangend te leven. ‘Wedloop’ - het
ontwakend vrouw-instinct bij het anders zoo zachte, opofferende vriendinnetje - vind
ik een van de aardigste die ik las van Ina Boudiers litteraire schetsen. Maar ook
‘Dans’ - dat ik al zoo genoten had bij de eerste verschijning in ‘De Stem’. Trouwens,
zelfs in zoo'n bijna vluchtig dingetje als H e t L o k a a s , hoe durft deze altijd frissche
schrijfster uiting te geven aan haar, toch soms wel zéér subjectief gevoel van haat
en minachting.
Menschenliefde, levensliefde, die zich openbaart door driftige verwerping van al
wat suf en lauw en ouwelijk is, wat het leven in den weg
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loopt. O, ‘klamme, kleverige handen’, wie heeft u ooit gehaat als Ina Bondier!
En nu Kitty de Josselin de Jong. Terwijl ik haar bundel las begreep ik weêr, wat Roel
Houwink en zijn tijdgenooten onder epigonen verstaan - in het genre van deze korte
novellen en schetsen heeft het vorige geslacht inderdaad iets oorspronkelijkers,
sterkers, machtigers geproduceerd (ik hoef hierbij niet opnieuw op Ina Boudier te
wijzen) - maar wat ik niét begreep is hun minachtig voor wat zij dan navolging,
epigonisme achten te zijn. Is het dat eigenlijk wel? Zou er wel ooit een tijd komen
waarin niet allerlei menschen - litterair gezinde dan - min of meer geslaagde pogingen
doen om ‘iets te zeggen over het leven’ in korte verhalen of situatie-beschrijvingen,
om zich uit te spreken (want dat is het soms alléén) zich te verlossen van drukkende
emoties, naar aanleiding van zelf-of-meê-doorleefde gevallen, zielsgevallen, diepere
levensavonturen, avonturen soms van het gemoed alleen? Ik geloof het niet. Het
schrijven van korte verhalen als die van mejuffrouw de Josselin de Jong lijkt mij
iets... bijna zoo natuurlijks als het zingen van vogels. En het is zoo bescheiden en
zonder pretensie (de pretensie geeft soms alleen de ‘smaakvolle’ uitgever eraan), het
is veel minder opzichtig dan allerlei geforceerde pogingen tot stijlvernieuwing, allerlei
krampig reiken naar iets fonkelnieuws, iets nog nóóit geprobeerds - quand même!
Waarmee ik natuurlijk niet gezegd wil hebben dat werkelijk geslaagde pogingen
tot litteratuurverfrissching geen sterker toejuiching zouden verdienen. Het zijn, als
altijd en overal, de innerlijke rijkdom en het talent tot uiting daarvan, die beslissen.
Mejuffrouw de Josselin de Jong heeft ons met haar D i s s o n a n t e n een
opmerkelijken bundel gevoelige korte verhalen en schetsen geschonken. Fijn werk
van een beschaafd talent. In de litteratuur geldt, anders dan in de rauwe wereld, dat
wie niet sterk is - toch wel fijn en zacht indringend zijn kan. Een warme,
gedistingeerde, zeer innemende persoonlijkheid komt uit dit werk naar voren. Kitty
de Jong is zeker geen Top Naeff, geen Ina Boudier, maar wie weet wat het leven nog
van haar zal maken. Zie ik goed, dan zijn de mogelijkheden hier vele.
De ‘smaakvolle uitgever’ vergat een inhoudsopgaaf in het boek te doen drukken.
Maar men kan die er in schrijven gelukkig. Er is een bladzijde voor opengelaten.
H.R.

Maurus de Vries. Het Web, 'n Schilders leven, Rotterdam, W., L. en J.
Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1929.
Maurits de Vries gevoelt zich, blijkens zijn verhalen, aangetrokken tot
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het beschrijven van menschentypen wien een ziekelijk element in het zieleleven is
gelegd, van menschen met een geestelijk leven dat zich in uitersten beweegt; hevige
gespannenheid wisselt af met diepe ingezonkenheid. Het schijnt, dat een gevoel van
intellectueele belangstelling tot dit menschentype hem tot vrij scherpe waarnemingen
voert, terwijl misschien ook wel deernis een rol speelt.
In een verhaal ‘Beschadigde’ geheeten, dat ik hier kort geleden besprak, is een
zekere vaardigheid onmiskenbaar, maar daarnaast viel een gemis aan begrip van den
achtergrond der verschijnselen waar te nemen.
Het merkwaardigste nu is, dat in ‘Het Web’ die achtergrond ook niet bewust is
aangegeven, en dat er toch voor den lezer, die hiervoor eenig gevoel heeft ontwikkeld,
een achtergrond oprijst achter deze hoofdpersoon. In ‘Het Web’ is iets, dat als een
onbewuste aanklacht is ten opzichte van het tegenwoordige geestelijke leven, een
wanhopige klacht die in zich zelf versmoort; een met heldere oogen zien in welk een
impasse het kunstenaarsleven van velen verloopt, en toch niet weten of een uitweg
mogelijk is.
Het is best mogelijk, dat Maurits de Vries niet anders heeft gewild dan een modern
wezen scheppen, maar onwillekeurig werkte op den geest van den schrijver - wiens
ontvankelijkheid tot het uiterste was gespannen - iets anders in, en dat is hier het
merkwaardige. De hoofdpersoon van ‘Het Web’ is een modern kunstschilder, voor
wien het schilderen een obsessie is. Hij moèt schilderen, of hij wil of niet, het is of
zich werelden in hem roeren, die tot zelfstandig leven willen komen. Hij is bezeten
van scheppingsdrang, en zijn schilderijen komen hem ten slotte zelf als visioenen
voor.
En dat zijn ze ook, onrustbarende visioenen, ‘Zerrbilder’ van menschelijk leven.
Hij schildert een doek: ‘Mensch’. ‘Reuzen waren zijn menschen, vreeselijk,
angstaanjagend hun wanstaltige dierenlichamen,.... maar stralend hun oogen van niet
te bedwingen leef- en scheppingsdrang.’ Maar nu is het wonderlijke, dat het geen
rust of bevrediging beteekent om deze menschengestalten uit zich te bevrijden, omdat
deze scheppingen niet worden gedragen door een bewustzijn of ten minste niet door
een voldragen bewustzijn.
Deze schilder, die scheppen wil, die den mensch wil laten zien, zooals hij van den
aanvang is gegroeid, als een kleine, met brute krachten gewapend wezen - tot den
heerscher die alles aan zich wil onderwerpen, de lucht, het water.... komt ten slotte
tot besef van eigen onderworpenheid, van eenvoudig slaaf te zijn geweest van eigen
driften, gebruikt te zijn door een ‘hoogere macht.’ En er blijft slechts een ‘zeer vaag
besef van de nog altijd verborgen, edelste, meest waardevolle geestelijke
mogelijkheden.’
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Deze schilder dus, ziet, zooals zoovele moderne schilders, de wereld als een
koortsvisioen, den mensch dierlijk en demonisch, met nog slechts een naglans om
hem van zijn hooge afkomst. Zooals hij zelf zegt: omtrent zijn geestelijke
mogelijkheden bestaat nog slechts een vaag besef. Als deze dingen mogelijk zijn,
dan kan men wel zeggen dat de nood hoog gestegen is.
Het kan tenslotte heel goed, dat een begenadigd kunstenaar een dergelijk streven
zóó hoog opvoert, zoo diep beleeft, zoo van een machtig gevoel uit beziet, dat zijn
werk van groote cultureele waarde kan zijn ook voor het nageslacht, maar het is
tevens duidelijk dat de beeldende kunst aan geenerlei geestelijke roeping beantwoordt,
wanneer zij voortdurend beelden schept, waarin de gevangenschap de menschen op
zoo angstwekkende wijze tot uiting komt. En nu is het merkwaardige, dat de
hoofdpersoon uit de Vries' boek ook inderdaad nooit eenige bevrediging ondergaat
door hetgeen hij schept. Wel is dat voor een klein deel te verklaren uit het feit dat
zijn schilderijen een tijdlang weinig waardeering vinden, en dat zijn materieele
toestand daardoor allengs zwakker wordt, doch indien een kunstenaar werkelijk
datgene brengt waaraan de menschheid in dien tijd behoefte heeft - ook al wordt het
voorloopig niet geacht, - dan zal de schepper toch in zich zelf iets gewaar worden
als geluk of vrede, omdat hij aan een hoogere roeping heeft voldaan. Neen, de
schrijver, weet intuïtief heel goed, dat deze geobsedeerde schilder geen rust kan
vinden, omdat hij zonder geloof is in een menschelijke toekomst, in een menschelijke
roeping, omdat hij geen inzicht heeft in de overgangsperioden der menschelijke
ontwikkeling.
En om al deze dingen als tijdsverschijnsel, is dit boek belangrijk. Het is een
bekentenis malgré-soi, een erkenning van den chaos, waarin zoo menig kunstenaar
op het oogenblik verkeert.
En het is toch juist de kunstenaar, wien het is gegeven zich te verheffen boven den
donkeren maalstroom uit, en wiens groot ere ontvankelijkheid dikwijls reeds de
lichten der toekomst het eerst onderkent. Daarom hopen wij dat de schilders den
volledig en mensch weer zullen gaan uitbeelden - den strevenden mensch in zijn
eindeloozen ontwikkelingsgang.
Van Maurits de Vries kunnen we intusschen nog wel merkwaardige dingen
verwachten als hij eenmaal zijn roer heeft omgeworpen.
JO DE WIT.

Mons. Dr. A.H.L. Hensen, Nova et Vetera. Amsterdam, U.M. ‘Elsevier’,
1929.
De herinneringen, hier door Monseigneur Hensen te boek gesteld, zijn voor den
outsider niet alle van gelijke waarde. Dat kan ook moeilijk, want het persoonlijke,
hoe breed het moge worden opgevat, vermag zich
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nimmer ganschelijk met het algemeene te dekken. Wat den een om zijn gemoedelijke
intimiteit bekoort, zal den ander afstooten door een al te enge en conventioneele
zienswijze. Zoo zijn, wat mij zelf betreft, mij Monseigneurs beschouwingen omtrent
Goethe bijzonder antipathiek. Ik proef daaruit een zekere dogmatische kortzichtigheid,
die mij volkomen in strijd schijnt zoowel met de historische werkelijkheid als met
de psychologische waardeeringsmogelijkheden van het Katholieke geloof, voor
zoover mij die uit andere, even zuivere bronnen bekend geworden zijn.
Afgezien echter hiervan valt er veel te prijzen in dit boek. Allereerst: zijn gansche
op onze vaderlandsche cultuur gerichte, innerlijke structuur. Zonder tot
nationalistische bekrompenheid te vervallen wordt erin, zooals van zelf spreekt van
Katholiek standpunt, de hooge plaats bepaald, welke verscheidene Nederlanders in
den vreemde hebben ingenomen door hun bekwaamheden zoo goed als door hun
karaktereigenschappen. Het kan geen kwaad, wanneer hierop eens gewezen wordt
door iemand, wien alle chauvinisme gelukkig ten eenenmale vreemd is. Over het
algemeen is zelf-overschatting zeldzaam bij ons. Het ligt niet in onzen gesloten
volksaard zich aan bespiegelingen te buiten te gaan omtrent hetgeen, soms na jaren
moeitevolle strijd, werd bereikt. En daarom is het wel goed, wanneer ons eens eenige
feiten voorgehouden worden uit ver en meer nabij verleden, waaruit wij leeren kunnen,
dat ook onder ‘europeesche chineezen’ wel eens een wijze geboren wordt of een
held. Een tè groote bescheidenheid immers laat zich maar al te vaak van hoogmoed
niet onderscheiden.
Een tweede kwaliteit van dit boek is, dat het zoo volkomen te goeder trouw en
con amore geschreven is. Het heeft geenerlei wetenschappelijke noch litteraire
pretentie en is toch met een streng verantwoordelijkheidsgevoel en met een
zorgvuldige taalverzorging geschreven. Kortom, het draagt alle kenmerken eener
eruditie, welke wij in onze dagen, helaas, met een lampje moeten zoeken. Misschien
is het voor sommigen wel eens wat al te breed van opzet en van uitwerking; daar
tegenover staat een onbevangen, argelooze humor, die overal zijn tintellichtjes strooit.
Er ligt een milde glans van ‘roomsche blijheid’ over dit boek, die ook de
niet-geloofsgenoot vermag te genieten, omdat achter haar een leven schuil gaat, dat
dieper wortelt dan de oppervlakte.
R. HOUWINK.

Jan H. de Groot, Sprongen. Amsterdam, U.M. Holland, 1928.
Eindelijk dan uit het christelijk kamp een schoone belofte voor de toekomst, een
talent, dat een zeer positieve kans heeft om te bloeien en vrucht te dragen. Mogen
alle gevaren die dit dichterschap uitteraard bedreigen in rook vergaan.
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Jan de Groot heeft met dezen bundel bewezen, dat het christelijk element in de poëzie
iets anders kan wezen dan een slappe, versleten rhetoriek, wat het tot nog toe vrijwel
uitsluitend is geweest. Met deze ‘Sprongen’ springt de christelijke dichtkunst
plotseling een eind over de z.g. jongste socialistische dichtkunst heen.
Hoe echt dit christelijke element in het werk van dezen jongen dichter is, komt
wel het sterkst hierin uit, dat de beste zijner verzen juist die zijn welke men ook het
‘christelijkst’ zal mogen noemen. En ook in dit opzicht onderscheidt het zich van
dat van het meerendeel zijner dichterlijk aangelegde geestverwanten, die het er wel
toe brachten een goed vers te schrijven, doch die zoodra zij hun verbeeldingen
trachtten te christianiseeren vastliepen in allegoriën van den ouden stempel of in een
hopeloos-oneerbiedige sentimentaliteit.
Met de gedichten van Jan de Groot is de mogelijkheid gegeven eener christelijke
poëzie. Zal zij tot stand komen? De vraag moet open blijven, voorloopig. Doch dat
men in staat is haar te stellen, belooft van verstrekkende beteekenis te zijn voor de
verhoudingen op litterair terrein ten onzent.
ROEL HOUWINK.

Herman J. Jordan Jr. Sonate in verzen. Utrecht, De Ploeg, 1928.
Wat in het werk van dezen debutant voor alles frappeert is zijn jeugd. De zuivere,
onpretentieuse wijze, waarop de jonge dichter zijn verlangens en herinneringen jonge menschen hebben niet zelden meer herinneringen dan ouderen zoowel in
qualitatief als in quantitatief opzicht! - tot uiting brengt, komt, anders dan men wellicht
vermoeden zou, slechts zelden in eerstelingspoëzie voor. Gemeenlijk overheerscht
een zekere geforceerdheid, voortvloeiend ongetwijfeld uit een zucht naar
oorspronkelijkheid, die ver boven het technisch èn het geestelijk kunnen der
betrokkenen reikt, Jordan's gedichten dragen hiervan geen spoor. Hij is door en door
eenvoudig in zijn werk, op het naïeve af. Misschien ook heeft de worsteling met de
taal, die hij als vreemdeling-van-geboorte te voeren had, hem ervoor behoed in handen
te vallen van een snel en voorspoedig aangeleerde techniek.
Toch ligt, naar het mij schijnt, het eigenlijke talent van dezen jongere op een ander
terrein. Zijn poëtisch vermogen is weinig gevariëerd, wat kort soms, maar meestal
te lang van adem om den kern levend te maken en levend te houden, om het
‘kristalliseerings’-proces zich gelukkig te doen voltrekken. Doch wie zal de toekomst
voorspellen dan de Muze zelf! Wij zouden er verkeerd aan doen ons met
kansberekeningen in dezen bezig te houden.
ROEL HOUWINK
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Museum Boymans.
Gedurende een kleine maand, van Kersttijd tot half Januari, was als gewoonlijk in
het Rotterdamsche museum een tentoonstelling ingericht, voornamelijk uit particulier
eigendom, waarvan het de moeite waard is hier enkele bizonderheden omtrent de
belangrijkste stukken vast te leggen. Daar het streven van de directie erop gericht is
- en wij kunnen dit warm toejuichen - het bezoek te vermeerderen en het publiek
nader tot de museum-collectie te brengen, is er bij die Kersttentoonstellingen nooit
sprake van een tijdelijk-bijeengebracht ensemble, dat een speciale herinnering zou
kunnen achterlaten, maar zij gaat van het principe uit hier en daar, over alle zalen
verspreid, iets op te stellen, dat soms wel, soms geen of weinig verband houdt met
reeds aanwezige kunstwerken. Hierbij is men echter, vooral deze keer, aan
rommeligheid niet geheel ontkomen.
Reeds het over twee gebouwen verdeeld zijn van de moderne collectie werkt er
niet bizonder toe mee onze aandacht lang vast te houden. In het nieuwe museum
echter - en wij zullen daar slechts enkele jaren op te wachten hebben - zal dit euvel
niet meer bestaan. Het is echter te bezien of de moderne afdeeling dan voldoende
gegroeid zal zijn dat men haar als één geheel zal vermogen te genieten. Voorloopig
lijdt zelfs de allermodernste inrichting aan de overzijde van de Boymansstraat aan
onevenwichtige samenstelling, die den indruk van ‘berging’ niet kan uitwisschen.
Als daarenboven vroege teekeningen van Van Gogh bij een warrelige teekening van
Francis Picabia worden gehangen, geflankeerd door een decoratief bloemstuk van
Gestel, is dat niet bevordelijk voor den algemeenen indruk. ‘Vlinders’ noemt de
surréalist Picabia zijn kleurige studie, waarop evengoed paarden als vlinders
voorkomen, een blad met schetsen en vluchtige notities, waarvan men niet goed
begrijpt, waarom het hier als een voldragen kunstwerk geëxposeerd moest worden.
Hoe oneindig veel knapper - wij spreken er hier niet over wat onze persoonlijke
voorkeur wellicht kiezen zou - is de aquarel van een eskadron huzaren in rust van
Breitner, niet minder haastig genoteerd dan bovengenoemde bizarre slordigheid, of
een vlugge schets, altijd frisch en raak, van Isaac Israëls.
In een tijdschrift behooren slechts enkele dingen gereleveerd te worden, en zoo
zullen wij een weeken Fantin Latour, een poëtischen Diaz van een vrouwelijk naakt
in het woud, een paar Tholens en een veel te paarsen Van Rijsselberghe, die op Sicilië
inspiratie zocht, ter zijde laten, daar al deze stukken in den gedrukten en met
reproducties versierden catalogus beschreven zijn - om het volle accent te leggen op
een prachtig stilleven
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van Paul Gauguin (uit de verzameling H.E. ten Cate) dat den wat wonderlijken titel
draagt van een ‘kruik met appelen en vruchten’ - alsof een appel geen vrucht zijn
zou. Hier blijkt de meesterhand in het tezamen voegen van enkele kleuren, van groen
verzadigd: de droom van de werkelijkheid, waartoe de schilder zichzelf geen
oogenblik behoefde te forceeren. Eveneens is het in deze rubriek ondoenlijk alle
oude schilderijen te beschrijven - slechts wijzen wij op enkele zeer buitengewone
specimina.
Ten eerste is de Rotterdamsche verzameling van den heer D.G. van Beuningen
verrijkt met een klein doek van El Greco, dat fonkelt zooals edelsteenen in het
half-donker van een oude kerkruimte kunnen doen. De predikende evangelist
Johannes, in blauw-groen en verstorven rood-paars gekleed, buigt zijn gelaat in
verheven extase een oogenblik deemoedig ter zijde, omdat de grijze lucht vol is van
lichtflitsen als van geheime, bovenzinnelijke teekenen.
Aangekocht werd een landschap van Jan Lievens, waarvan reeds de reproductie
laat vermoeden, hoe dit paneeltje van Rembrandt's jeugdvriend die zeldzame atmosfeer
met zich draagt, die niet specifiek aan de zeventiende eeuw gebonden is, zooals b.v.
een schilderij van Aart van der Meer, Ruysdael of Hobbema. Bij andere onderwerpen,
en vooral in de vele portretten, heeft Lievens lang niet dat uitzonderlijke bereikt als
in de enkele van hem bekende landschappen, waaraan een Vlaamsche invloed niet
vreemd is en waarvan de heer Frits Lugt een even schoon staal - met de drie zware
boomen - bezit, dat twee jaren geleden in het museum te zien was.
De aarde deint en golft in een groen verschiet en roza schemert door het gebladerte
aan oude knoestige stammen. Men zou hier gaarne eens een schilderij uit de
Barbizonsche school naast plaatsen, maar na die wat willekeurige gedachte verdiept
men zich hoe langer hoe intenser in de stemming van dit zwaar-geschilderde werkje
en des te meer komt men tot het besef dat sommige meesters in hun klaarste
oogenblikken de kenmerkende eigenschappen van hun eigen tijd bijwijlen verre
achter zich hebben gelaten. Deze aanwinst is een zeer gelukkige te noemen.
J. ZWARTENDIJK.

Beeldhouwwerk van Toma Rosandić in den Rotterdamschen kunstkring.
Zonder de kunst te verlagen tot politiek doel, heeft de Zuid-Slavische regeering de
intelligentie zich moeite te geven voor tentoonstellingen van werk van landgenooten
in den vreemde, omdat zij beseft dat een jong volk, dat eerst onlangs zijn plaats
veroverde, behoefte heeft aan expansie, óók in geestelijken zin, en in het buitenland
het best met kunstvoort-
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brengselen van zijn beschaving kan komen getuigen. Daar komt de belangrijke
omstandigheid bij, dat de verworven onafhankelijkheid van deze natie van zulk een
recenten datum is, dat hare kunstenaars als het ware doortrokken zijn van de nationale
idee, welke overal eerst dient op te bloeien en tot volle ontplooiing moet komen,
vóór zij later, over afgepaalde grenzen heen, de nieuwe internationale gedachte aan
de beurt kan laten komen. Bezong Mestrovic niet in marmer de helden van Kossovo?
Zoo zijn dus kunst en leven daarginder nog in nauw verband tezamen. Zij hebben
niet, zooals bij oudere volkeren, twee afzonderlijke wegen gekozen, welke maar al
te dikwijls mijlen ver van elkander verwijderd blijven. Is de beschaving in
Jougo-Slavië eeuwen oud, hebben verschillende stijlen, vooral de Byzantijnsche, er
hun stempel in gedrukt, het volk is een jong volk met frissche idealen en zijn
kunstenaars worden beheerscht door den geestdrift van nieuwe nationale
bewustwording na groote vernederingen. Ivan Mestrović is wel de meest beroemde
Servische beeldhouwer, doch Rosandić vertegenwoordigt even goed de ziel van zijn
volk, zij het zijn minder grootschen, maar zijn meer gevoeligen kant. Wij zullen niet
opnieuw een vergelijking trekken tusschen beide kunstenaars; het is voortdurend
gedaan en de verschillen zoowel als de overeenkomst hebben zich aan iedereen
opgedrongen. Met enkele woorden willen wij trachten het werk, dat tentoongesteld
was te karakterizeeren; wij kunnen kort wezen, want in Sept. 1927 verscheen in dit
tijdschrift een lang artikel over Rosandić van de hand van J. Reyneke van Stuwe.
Rosandić is beeldhouwer en tevens bouwmeester; daardoor was het hem mogelijk
het Petrinović-monument in de buurt van Spalato, van deel tot deel geheel alleen uit
te voeren. Het is een groote grafkapel geworden van een aanzienlijke familie, een
werk van jaren en waarmede de beproefde kunstenaar een opdracht ten uitvoer bracht,
welke hem eenigszins het oorlogsleed, toen het grootste gedeelte van zijn oeuvre
verloren ging, kon doen vergeten. Fragmenten en ontwerpen voor deze kapel waren
op de expositie in den R'damschen Kunstkring aanwezig, maar men had er het groote
album met foto's toch wel zéér bij noodig om een duidelijk beeld ervan te krijgen,
hoe al deze details in het ensemble tot hun recht komen. Dit is héél iets anders dan
het bouw-beeldhouwwerk zooals wij dat van onze eigen moderne architectuur kennen
en waar de beeldhouwer den architect ondergeschikt blijft. Trouwens: zoo ver
verwijderd van de natuur als een Hildo Krop, een Van Lunteren, een Bolle, raakte
Toma Rosandić niet. Zonder zijn kunst in het enge gareel van een vaste benaming
onder te brengen, kan men van een gestijleerd naturalisme spreken, maar in de eerste
plaats geldt een uiterst-gevoelig modelé en lijnen-ver loop en een meesterlijke manier
van vlak-vulling (vooral in de figuurtjes van de poort in het Petrinović-monument).
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JAN LIEVENS. LANDSCHAP, AVONDSTEMMING.

(MUSEUM BOYMANS).
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JUST HAVELAAR.†

(NAAR EEN TEEKENING VAN JAN TOOROP. NOV. 1926).
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Voor zijn vrije beelden grijpt deze sculpteur, die het vak van zijn kindsheid af kent,
bij voorliefde in het hout, oud-noten en peren-hout, ook wel palissander- en uit den
zwaren boomstronk beitelt hij te voorschijn den vorm waar zijn geest in vreugde of
lijden van droomde: forsch vroeger, maar allengs verstilder en meer verteederd. En
het hout kan dan gaan glanzen als brons, maar het rilt van het leven, want onder zijn
handen, die met de werktuigen snijdend en kervend hun werk verrichten, bestaat
geen dood of koud materiaal.
Een van zijn laatste werken in hout, een levensgroote vrouwefiguur ‘De Verlatene’,
met smartelijk verwrongen trekken en gekruiste armen op een
wonderlijk-gemodeleerden rug, toonde in het bizonder wat en hoe Rosandić te
bereiken weet.
J. ZWARTENDIJK.

Else Berg in de kunstzaal Van Lier te Amsterdam.
Er zat in de figuur van Else Berg altijd werking. Er gloeide en broeide iets in dezen
geest dat men steeds onder haar vormen en kleuren, onder de laatsten vooral -, voelde
leven. Aan de oppervlakte gaf zij vroeger dikwijls ‘verstarde’ figuren.... Verstard
waren zij, deze moeders, deze kinderen, in de sfeer der sociale ellende, en, meer nog,
in de angst voor het ‘raadsel van het zijn.’
Er bleef in dit werk een soort ‘grübelende’ angst voor de verwerkelijking: het
beeld dat de schilderes in zich droeg werd niet voluit gestalte; er was een
geboorte-angst die ook in de kleur sprak van een ‘keimende Leibhaftigkeit’ die maar
niet, al was er een sterke, donkere drang, door het smeulende, zware gamma van
branderige okers en roodbruinen, tot harmonie, tot een afgerond karakter kon komen.
Er kwam wel weer, tijdelijk, toen Else Berg een reis naar meer Zuidelijke zonniger
landen gemaakt had, een periode van lichter aanvaarden (het meisjesportret uit
Cecho-Slowakije, dat op een vorige tentoonstelling hing, getuigde hiervan) waarbij
de kleur óp-klaarde, meer diaphaan werd, de vormgeving losser, - maar men kon dit
wel niet anders beschouwen dan als een soort geestelijke vacantie, zooals men moeilijk
gelooven kon, - ik zeide het bij die vorige gelegenheid reeds -, dat hiér, op deze
betrek-kelijkerwijs gesproken gemakkelijke wijze de uitweg gevonden werd voor
dien ‘dunkelen,’ geloovenden drang die Else Berg's meest eigen bezit scheen.
Wel een waren ‘uitweg’, als men 't zoo wil blijven noemen, vond zij ten laatste in
het beelden van het boerenleven; zij gaf zich aan dit sterke, stoere, gezonde leven
dat zich geen problemen stelt, richtte zich er aan op, won er een vastheid en een
rechtuit-aanvaarden door, dat geen ‘grü-
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belarijen’ meer kent. Men kon het op deze tentoonstelling gewaarworden uit de
doeken die in de voorstelling direct op dit leven geïnspireerd waren, maar ook in het
andere werk, zooals haar zelf- en andere portretten, haar naakten. Nu zij door een
zich-voluit-openstellen voor het primitieve landleven, dat, zwaar gebonden aan de
aarde wél met den arbeid der handen, tóch, gebet als het is in de natuur, moeite en
het ‘zijn’ aanvaardt zooals dier en plant dat ook, in hun onbewustheid, vanzélf doen,
- nu werd haar werk van angsten verlost en groeide het uit tot eigen, karaktervolle
gestalte. Een éigen stem werd gewonnen die, met haast mannelijk-zwaren, maar
helderen klank spreekt, van het goede maar zware leven der aarde en het daardoor,
als een verlossende zoelte, héén-waaiende onbewust-lieflijke der vrouw....
A.E. V.D. T.

Henri van de Velde bij Buffa en zoon te Amsterdam.
Het is altijd een moeilijk probleem: het bepalen der grenzen van een kunst. Waar
houdt de muziek op en begint de tekst? Waar eindigt de declamatie en begint de
zang?.... Waar ligt precies de scheiding tusschen beeldhouwkunst en architectuur?....
Waar, tenslotte, verlaat de ‘beeldende kunst’ haar eigen terrein?....
Het is vooral een moeilijk probleem in deze tijden, nu de oude grenzen, waar men
zoo lang aan geloofde als aan eeuwige waarden, op zoovelerlei gebied vervagen en
de nieuwe, die eenmaal de landkaart van het menschelijk- of menschheids-bewustzijn
voor een tijd weer zullen indeelen naar een vaste, nieuwe ordening, nog maar
schemerachtig, hier en daar, zichtbaar worden.
Zoo mag men b.v. - om nu maar dadelijk tot concrete voorbeelden in de beeldende
kunst te komen - bij het bespreken van het werk van Mondriaan of van Kandinsky,
bij gelegenheid geneigd zijn te spreken van een forceeren van de grenzen der
schilderkunst, - bij een andere gelegenheid maakt men een voorbehoud en gedenkt
men het feit, dat ‘de kunst’ (en ook de beeldende kunst) tenslotte een bepaalde
categorie van het menschelijk bewustzijn is en dat, waar dit bewustzijn niet eens en
vooral gegeven is, maar altijd, als alle dingen, vloeit en wordt, - ook deze categorieën
kunnen gaan en komen, - gedijen en verwelken.
Zoo hebben we geleerd te twijfelen aan die grens-zijde der beeldende kunst, waar
de factor der voorstelling verdwijnt of verdwijnende is; minder twijfel-bereid zijn
we echter aan die, daar tegenover liggende grens, waar de beelding wel niet verdwijnt,
maar toch min of meer opgaat in.... het vertellen, het verhalen van een handeling in
de voorstellingswereld, die men in de realiteit of in de fantasie aanschouwt. Hier
spreekt
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men gaarne, zonder weifeling, van ‘litteratuur’, waarmede dan een critische
dooddoener bedoeld is en ontzegt men een schilder het recht zelfstandig op te treden,
terwijl men hem verwijst naar het terrein der i l l u s t r a t i e .
Hiermede, met deze verwijzing, die wil zijn een uitbanning uit het ‘werkelijke’
rijk der kunst stelt men echter zichzelf weer een nieuw probleem. Is een illustrator,
hoe knap, hoe talentvol, hoe geniaal dan ook misschien, altijd een hybride en als
zoodanig een mislukking?.... Kan, algemeener gesproken, samenwerking van
afzonderlijke kunsten kunst baren?.... En zoo ja, verliezen dan de kunstenaars die
deze synthese mogelijk maakten het recht op den naam van kunstenaar in hun
afzonderlijke kunst?.... Is een danser die danst op muziek van een componist geen
dans-kunstenaar?.... Een componist die muziek schrijft voor een dans of tekst geen
musicus?.... Is een schilder of teekenaar, - en nu kom ik waar ik zijn wil - die teekent
of schildert op motieven van zijn eigen fantasie, zijn eigen tekst, geen beeldende
kunstenaar?....
Moet het motief, de tekst, volledig sterven en.... opstaan in de beelding of mag het
nog meedoen als zelfstandige factor?....
Van de Velde is de illustrator van zijn eigen verbeeldingen en staat daarmede aan
een grens der beeldende kunst waar we in dezen modernen tijd weinig aandacht aan
besteed hebben en waar men geneigd is met een dooddoener zijn kunst te
karakteriseeren als litteratuur. Daarmede wordt hem ongetwijfeld onrecht gedaan.
Met het opwerpen van enkele vragen, het uitspreken van enkele twijfelingen, werd
hierboven gepoogd een zeker tegenwicht te bieden.
Van de Velde is rijk aan verbeeldingen, aan de fantasiegestalten waarin het denken
en peinzen voor zijn geest komt. Dat vele schilderende tijdgenooten deze
verbeeldingen niét hebben, zegt niet altijd dat zij dieper in het leven zijn
doorgedrongen tot daar waar het stiller wordt, deze stoeten en gestalten ophouden
en het eenvoudige beeld der realiteit verzuiverd herrijst.... Het zegt ook wel eens,
dat zij armer zijn....
Maar, - ik kom thans na wat dan min of meer een rechtvaardiging bedoeld te zijn
van v.d. V's richting, die zoo lijnrecht ingaat tegen wat men de strooming des tijds
in de schilderkunst kan noemen, - aan mijn kritiek, - maar de vraag is of van de Velde
aan deze zijn (romantische) verbeeldingen ‘gelooft’. Dat nu doet hij m.i. niet, of
althans niet in voldoende mate. Het zijn grootendeels, deze verbeeldingen,
reminiscenties, echo's, - geen eigen verbeeldingen of althans niet geheel in het eigene
opgenomen verbeeldingen. Daardoor en daardoor alleen, en niet omdat het hem aan
beeldend vermogen ontbreekt, gaat er van zijn ‘romantische kunst’ geen alle
bedenkingen wègvagende kracht uit en staat men bij hem niet naakt tegenover een
zuiver geestesleven (en ‘de kunst’
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heeft geen andere beteekenis dan juist dit), maar beschouwt men het werk voor een
groot deel als opera-décors en opera-scènes, die wel romantische en andere gevoelens
wekken, maar niet, in diepsten zin, ontroeren of ‘aanvuren’....
Van de Velde is, in deze tijden, ongetwijfeld een vrijwel alleenstaande figuur, die
veel aanleiding tot probleemstelling geeft, ook omdat men zijn groot technisch kunnen
erkennen moet en omdat men in zijn ‘richting’ wel degelijk een mogelijkheid
bevroedt, die nu eens niet regelrecht heenwijst naar de dienende functie van de
muurschildering in het kerk- of gemeenschapsgebouw, naar een decoratieve
monumentaliteit, naar een abstracte, onderwerplooze kunst of naar.... de nieuwe
zakelijkheid.
Illustrator van het verbeeldingsleven; het is m.i. een mogelijkheid die, in principe
tenminste, den schilder, te uitsluitend ‘beeldend’ kunstenaar genoemd misschien in
deze tijden, open staat....
Iets anders is of in dezen tijd zulk een verbeeldingsleven, in v o l l e d i g e
oprechtheid en zonder een compromis dat in kunst nooit kan zijn, mogelijk is....
Waarschijnlijk is het dat, in 't algemeen gesproken, niet; het moét haast wel, wil het
tóch nog tot een zeker bestaan komen, teruggrijpen naar oude gestorven verbeeldingen
of ontijdig jagen naar nieuwe die, eenmaal misschien, algemeen zullen worden voor
een menschheid wier mogelijkheden tot ervaren zijn uitgebreid.... De oude
mythologische droom ging heen en de nieuwe, zoo zij ooit zal herrijzen (wat kán, al
zal men dan niet meer van droom maar van.... iets anders moeten spreken) is er,
niettegenstaande alle occulterij, geesteswetenschap, psychisch onderzoek en wat dies
meer zij, nog niét!....
A.E. V.D. T.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

t.o. 225

REIMOND KIMPE. VRIJERS,

1928.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

225

Reimond Kimpe
door Isidoor van Beugem.
VOOR de eerste maal maakte ik kennis met Kimpe door zijn L e v e n s w e t t e n *) ,
omvattend een panoramatisch voorverhaal, D e Wa n d e l i n g en vier sinistere
vertellingen: E e n m e i s j e , E e n b r i e f u i t d e g e v a n g e n i s , E e n
ongeluk, De belijdenis van een schuldelooze.
U vertrouwelijk bij den kraag pakkend, begint het voorverhaal: D e Wa n d e l i n g :
‘Het was gezellig geweest den vorigen avond. Van rood en geel lampelicht vol stond
de warme kamer; rond rood gedekte tafel met geur uitdampende kopjes thee was het
gekeuvel begonnen; door zacht gedempte vrouwenstem.’
Na dien vooravond, de inleiding van de Wa n d e l i n g , komt dan 's anderdaags
de frissche tocht, waaruit ge een film rake en kleurige schetsjes knippen kunt als
deze:
Blz. II. ‘Boven de blauwe schaduw der overkantsche gevels viel schuin door de
wakke lucht het zilveren zonnelicht.’
Blz. 12. ‘Aan 't einde eener korte zijstraat, plots, in enge omlijsting van
huizenverschiet, ging onder dampenden mist, tintelend van azuur en kristal, wijd
open de vlakte der velden.’
En als een impressionist ziende en schilderend: ‘Zij gingen de vlucht na der parende
vogels van wier zacht gefluit vol zaten paarse hagen en struiken; paars ook de boomen
reeds waren van zwellende knoppen’; blz. 13.
Niet om die drie keurige knipseltjes, die zoowel in betrek staan met zijn schildersals met zijn schrijverstalent, maar om den levensstijl, sprekend uit deze enkele
novellen, beaam ik ten volle, wat Lode Baekelmans over hem in D e n g u l d e n
w i n c k e l (12 jg., no. 2: 15 Feb. 1913) schreef: ‘Kimpe is iemand. Zijn literaire
hoedanigheden en zijn tekortkomingen zijn zoo eigenaardig, zoo van hem, dat wij
direct beseffen te staan voor één die slechts kan worden sterker en rijper, voor één
die werken wil

*) Ter documentatie publiceer ik hier een lijstje van Kimpe's literair werk:
1. I p h i g e n e i a i n A u l i s ; treurspel in verzen; 1912: Delille, Maldegem;
2. L e v e n s w e t t e n ; novellen; 1912: Algemeene boekhandel ' t K e r s o u w k e n ,
St. Jacobsmarkt, Antwerpen;
3. L a n g s h e e n d e n g u l d e n m i d d e n w e g ; aanteekeningen over ethiek en
esthetiek; 1912, idem;
4. Ve r z e n ; 1912: V. Resseler, Antwerpen;
5. H e t b a t e l o o s o f f e r ; geprimeerd tooneelspel; 1913: Lod. Janssens, Antwerpen;
6.P a s t e r k e v a n P a r i j s ; novelle, verschenen in het Maartnummer van
‘Elsevier's maandschrift’, 1920.
Kimpe werkte ook mede aan ‘De(n) Nieuwe(n) Gids’ e.a. tijdschriften.
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met taaie volharding, en die eigen dwaling wel goed zal maken, voor één die wat te
zeggen heeft.’
En te zeggen had hij en dat legde hij vast in zijn mooi gepubliceerd boekje
L a n g s h e e n d e n g u l d e n m i d d e n w e g , opgedragen aan ClarisseMeerhaeghe,
zijn vrouw, en aan Felix Timmermans, zijn vriend. Het bevat, wel is waar, nogal wat
groene filosofie, maar is 't niet begrijpelijk, 't ontstond in zijn jonge en vurigste jaren
en in de wordingsjaren van Timmerman's P a l l i e t e r .
Een wolk melankolie overhuifde zijn aangezicht en heimwee verfde zijn stem,
wanneer hij me zei: ‘De jaren, die 'k te Lier heb doorgebracht, zijn de schoonste van
mijn leven.’ Kimpe werkte daar toen als ‘conducteur’ (technisch ambtenaar) in den
dienst van ‘Bruggen en wegen’ (Waterstaat), afhangend van het ‘Departement van
Openbare Werken.’
Te Lier leefde hij blij, vol vertrouwen in het leven, dat hem zoo klaar en zoet en
zeker toescheen als brood, te midden van een schoonen kring kunstenaars: benevens
den Pallieter-wekker zagen wij er naast hem: Ernest de Weert, Karel de Winter, E.
van der Hallen, Renaat Veremans, Isidoor Opsomer, Reimond Delahaye (een der
eerst gesneuvelden bij Loncin).
Er gingen daar heuglijke dagen voorbij.
Eens zaten die Liersche leutigaards te zamen, rond de koffietafel, van eigen
gebakken grof brood met krieken- en bessentaarten te eten, toen binnenkwam, op 't
onverwachtst.... Paul Kenis, Kimpe's goede vriend van uit de Gentsche studiejaren,
vriend sedert het jaar negentienhonderd al. En Paul, de liefhebber der Fransche
renaissance, liet zich, in pittig woordenspel, ontvallen: ‘Bonjour, toute la Lyre!’
Dat was een tijd! Leefden toen velen onder ons niet haast een idyllisch bestaan,
zonder veel gepieker over sociale of ekonomische vraagstukken, en alleen belust op
lyrische uitingen?
Kimpe is een cultuurman, één, die met de verschillende kunst- en
geestes-stroomingen in aanraking kwam en dusdanig paste hij best in het gezelschap
van den wijd zwemmenden Timmermans; twee dikke vrienden.
Dìt heeft hij met Timmermans gemeen: dat hij zelfstandig genoeg is, om door
invloeden zijn eigen zelf niet onder te laten gaan in vreemdsoortigheid. Hierin
verschillen ze echter: Timmermans behoort tot het heerlijk geslacht der wildzangen,
getuige zijn P a l l i e t e r en zijn tweede pallieter-boek, P i e t e r B r u e g e l ; Kimpe
daarentegen, als Gentsche zoon, houdt meer van orde en tucht.
Na L a n g s h e e n d e n g u l d e n m i d d e n w e g vertrouwde Kimpe aan den
uitgever Ve r z e n toe; een bundelke van dertig meestal stemmingsgedichten, die
ons deze eigenschap leeren kennen: streng persoonlijke kunst. Deze verzen bieden
daarenboven veel steunpunten aan voor zijn komend schilderwerk.
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Veere, dat hij later, na zich in 1919 metterwoon te Middelburg gevestigd te hebben,
weer druk bezoeken zou en schilderen, ontroerde hem veel vroeger, toen hij, in 1909,
ter verpoozing, naar de Zeeuwsche eilanden zeilde en dichtte:
‘Van 't stadje nauwlijks nog de schim;
alleen een laatste zonneglim
op 't hoogste van den hoogen toren;
donker-diep voor hooge sluizen,
eenzaam, mondt een breede vaart
onzichtbaar reeds in lage zee;
een man, op duizel-steile muren
roerloos vóór zich henen staart,
naar 't verre pinken van de vuren,
groen een lichtje van de ree;
't is luister-stil, en niets te hooren
dan der zeeën eeuwig suizen....
Dan huivert soms in mij de vraag waartoe dit àl,
mijn vreugd en leed, waartoe dit leven dienen zal.’

Vredig en stil lijk een tanend neo-impressionistisch doek, zeer bescheiden lyriek en
heelemaal gesteld op het picturale, dat nog meer doorklinkt in den aanhef van L e n t e :
‘In gouden zon op sparklend blauw,
verblindend witte wolken wuiven,
met wisseling van licht en schâuw,
ijlings over d'aarde schuiven.’

Zacht en gemoedelijk vervloot toen het leven van den vreedzamen Vlaamschen
burger en ook dat van Kimpe, nu-en-dan wel eens opgekoterd door een discussie
met vrienden, of door een meeting ter verwerving van een stukske taalrecht.
Ofschoon te midden van een hulleke literaire vrienden taande Kimpe's enthousiasme
voor de letterkundige muse zichtbaar; slechts P a s t e r k e v a n P a r i j s gaf nadien
nog hoop op een laat herleven.
Bij 't uitbreken van den oorlog was hij nog te Lier. Weldra werd hij gemobiliseerd
als staatsambtenaar, met den rang van officier, in den geniedienst, en bleef hij dat
tot aan den val van Antwerpen. Aldus had hij van nabij de triestige gelegenheid
waar-te-nemen, hoe diep-dwaas het menschdom, eens 't oorlogsbeest ontketend,
optreden kan. Onvergetelijke, doorstane smarten!
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‘Zij die lijden, hoe verschillend ook de oorzaak is hunner smart, begrijpen elkander
het best.’ (Blz. 49: L a n g s h e e n d e n g u l d e n m i d d e n w e g ).
De oorlog drong hem, slechts luisterend naar zijn hart, (‘Volg de stem uws harten,
en wat gij doet is welgedaan’, blz. 20 L a n g s h e e n d e n g u l d e n m i d d e n w e g )
als van-zelf een nieuw uitingsmiddel op: de politiek.
‘Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand, sta ik recht voor u, vecht voor u!’
Kimpe kampte als jong-Vlaming, dapper voor zijn volk. Ik wil hier niet uitweiden
over de artikelen, welke hij wijdde aan de heropbeuring van zijn verdrukt en vernederd
volk, noch over zijn onderwijs aan de V l a a m s c h e h o o g e s c h o o l te Gent
(1917-1918), als docent aan de Te c h n i s c h e s c h o l e n en de H o o g e r e
L a n d b o u w s c h o o l - het zou me te ver voeren, De waarde van zijn Vlaamsche
daden kan men meten naar de maat, waarmede het Belgisch gerecht hem mat: de
doodstraf, welke hij echter niet afwachtte, daar hij naar Nederland uitweek.
In Nederland scheen hem de letterkunde weêr te bezielen; edoch P a s t o r k e v a n
P a r i j s bleef, als een schoone gedachtenis aan 't verleden, een brindille zonder
nabot, en Kimpe zou zich niet meer uiten in woorden.
Deels als een reactie op de moeilijkheden van een strijd om het bestaan, die niet
met zijn artiestennatuur overeenkwam, deels tengevolge van de tijdelijke mislukking
der aktivistische politiek en ook nog door zijn intuïtie gedreven, begon hij ineens te
schilderen, want spreken moet Kimpe toch, is 't niet met woorden, 't is dan met
verwen: zijn geestelijk bezit heeft hij te verdedigen.
Het geval Kimpe staat niet alleen in de Vlaamsche letterkundige wereld; het brengt
ons terug tot Albijn Van den Abeele (1835-1918), den bescheiden schrijver van:
Karel en Theresia, Het jaar zestien, Het hof-ter-beken, Een
d o r p s b e s c h a v e r , die pas op veertigjarigen ouderdom begon te schilderen en
hierbij zich schier uitsluitend hield bij het Laathemsche landschap, dat hij schilderde
zonder wijziging der aanwezige objekten, tenzij doorgloeid met de liefde van zijn
minnend schildershart: geprojecteerde gevoelskunst (Zie meer hierover, in het opstel
A l b i j n v a n d e n A b e e l e , door Karel van de Woestijne, in K u n s t e n G e e s t
i n V l a a n d e r e n ).
Van het laat beginnen schilderen, na velerlei tegenslagen, vindt men in Nederland
een treffender voorbeeld bij Vincent van Gogh.
'k En weet niet, of het geval van Albijn van den Abeele, dien hij heeft gekend, als
een voorbeeld op Kimpe inwerkte. Ik geloof het niet; veeleer is 't laat beginnen
schilderen van Kimpe, in twee-en-twintig - het kinder-
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werk onbesproken gelaten (als kind teekende hij gaarne) - wijten aan de bevrediging
van een innerlijken drang, om zich op die manier te uiten, en voor mij blijken Kimpe's
beste uitdrukkingsmiddelen het potlood en de verf te zijn. Voeg daarbij zijn warme
belangstelling van jongsaf voor al wat de schilderkunst betreft, en het zich nederzetten
in een Nederlandsch gewest, dat een trouwe herinnering is aan Vlaanderen,
Vlaanderen met zijn schilderachtige wateren, met zijn dampige weiden en zijn veie
velden, in wisselspel van licht en schaduw bij loopende zon over de landouwen, met
hun verten vol zilverschijn - en u hebt daarmede wat hem aanzetten kon tot een
verlangend of instinctmatig schilderen.
Kimpe, die voor de eerste maal zijn oogen opentrok op 6en December 1885, liep ter
lagere gemeenteschool in zijn geboortestad, Gent, aan 't Oud-Begijnhof, waar nu
nog enkele Vlaamsche kunstenaars hun atelier hebben, o.a. Maurits Sijs (die o.a.
veel te Volendam schilderde) en Gustaaf van den Meersche (beeldhouwer); volgde
de lessen aan het stedelijk atheneum (H.B.S.) en later aan de Technische scholen der
Universiteit. Terwijl hij aan de hoogeschool studeerde, kreeg Laathem hem dikwijls
te zien. Hij ging er veel om met Gustaaf van de Woestijne, Gustaaf en Leon de Smet,
Albert Servaes, maar vooral met Fritz van den Berghe. Constant Permeke vergezelde
hij tal van keeren op dezes schetstochten in het land van bosch en Leie, daar te
Laathem; hij was zoo wat als zijn kunstrechter.
Een poosje fungeerde hij met Karel van de Woestijne als sekretaris van een grootsch
opgevatte kunstvereeniging, waarvan A. Baertsoen de ziel en de stichter was,
vereeniging wiens eerste reactie gericht werd tegen het gemakkelijk en te beredeneerd
werken der neo-impressionisten, die bij ons tot leider Emile Claus voelden. Dit maar
om aan-te-toonen, dat het verkeeren in schilderskringen ook het zijne kan bijgedragen
hebben, om in hem den kleurenduivel te ontbinden.
In 1909 viel hij te Lier in 't gezegend gezelschap van den dikken Bruur.
De politiek bracht hem, in 1917, weer naar Gent en de wraakpolitiek vereerde hem
tot banneling.
Kimpe moet om zijn peripetieën niet treuren, want daar op Walcheren ontdekte
hij zich-zelf als schilder.
Sinds jaren wist ik, dat Kimpe aan 't schilderen was gegaan: had over hem in
V l a a n d e r e n veel gunstigs gelezen, ter gelegenheid van zijn tentoonstellingen in
Den Haag: D e S i r k e l , Laan Van Meerdervoort 153D, en te Rotterdam: in den
R o t t e r d a m s c h e ( n ) K u n s t k r i n g , als invité. Hij exposeerde verder in
O p g a n g , te Amsterdam, en in de Ve r e e n i g i n g v o o r d e k u n s t , te
Middelburg.
In 1926 reeds werd hij lid gekozen van de schildersvereeniging
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S t . L u c a s (Amsterdam), aan wier voor- en najaarsexpositie hij geregeld deelneemt.
Eindelijk zou hij van zijn werk laten zien in 't vaderland (2-12 Maart, '29, zaal
Breckpot, Antwerpen), maar welk een deceptie voor mij! Toen ik den derden dag
der tentoonstelling op de expositiezaal aftrok, stond ik vóór een gesloten hekkewerk
en een barschen zaalwachter. Heetgebakerde Belgische patriotten hadden met gemeene
dreigmiddelen hun slag thuis gehaald en de zaal gesloten gekregen.
Wijl ik in Vlaanderen zijn werk niet kon zien, ben ik het dan maar gaan genieten
op Walcheren en ben er met twee schoone kunstdagen beloond geworden.
Uit de wijsgeerige gedachten over kunst in L a n g s h e e n d e n g u l d e n
m i d d e n w e g ware 't gevaarlijk en onrechtvaardig af-te-leiden, dat Kimpe
filosofeeren moet op 't doek en koud en abstrakt aandoen. Kimpe is en blijft een
bloedwarme Vlaming, gereed, om op kleuren te reageeren en in kleuren zijn gevoelens
mede-te-deelen. Wie zijn laat beginnen aan gebrek aan enthousiasme voor het nieuwe
metier zou toeschrijven, beginge allicht ook de fout hem als een bloot theoretiker te
bestempelen. Ook hij zou verkeerd oordeelen, die L a n g s h e e n d e n g u l d e n
m i d d e n w e g hem als gedragslijn zou voorschrijven voor zijn plastische loopbaan.
Van wat theorie zou Kimpe's schilderkunst echter niet sterven; waren grooten onder
zijn voorgangers geen theoretici?
In zijn overtuiging, thans voorgoed vrede te hebben met zijn uitingswijze, zit vuur:
zijn diversiteit alleen reeds getuigt dit voldoende: land- en stadsgezichten, portretten,
naakten en stillevens.
Omdat de gevoelens en ideeën zich telkens in nieuwen stroom veropenbaren en
hij vóór elk doek komt te staan met een versche lading, leidt zijn werk niet tot
herhalingen. Ten andere: elke schilderij is bij hem een nieuw probleem; elke schilderij
bezorgt hem strijd tegen den schilders-demoon en telkens dwingt hij dezen nieuwe
resultaten af.
Zijn geest is rijk en steeds zich-zelf.
De emotie heeft overal een motor staan. Ik spreek natuurlijk van picturale emotie;
een gemoedsaandoening, niet hoofdzakelijk verwezenlijkt door het onderwerp, maar
geboren door de schildering zelf. Zijn gemoed verwekt hierbij wonderen; want hoe
zou dat anders kunnen of zijn gemoed moest de turbine wezen, de eenige en grootste
verzender van alle hartwaarden.
Elk voorwerp, hetzij een raamkozijn, een ruit, een deur of een huis zelf is
daargesteld, vibreerend van eigen leven, niet vermenschelijkt, maar geëlectroneerd,
als ik mij zoo uitdrukken mag. Dit streven: elk objekt mikrokosmisch te stellen in
een nieuwe wereld, geeft aan zijn huizen,
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bij-voorbeeld uit K e r s p e l , B l i n d e ( n ) h o e k , enz., iets spiritueels. Voor elk
doek mag hij een overwinning boeken.
Zijn koloriet is nobel; eer gereserveerd dan dol schaterend.
De schoone opeenvolging van plans bekomt hij door een tegenover-elkaar leggen
van warme en koude kleuren of tonen (vooral opvallend in M i d d e l b u r g s c h e
K e r m i s ).
Door zijn schilderijen dringt hij tot ons als een gecultiveerde natuur, die het
volstrekt niet mangelt aan gevoeligheid, natuur, welke door observatie in de realiteit,
door zijn synthetisch vermogen en zijn aanhoudend kontakt met de beste artiesten
zijner generatie, in een spanne tijds gegroeid is tot een niet te miskennen Vlaamsche
schilderkracht. Een moderne kracht, want, ofschoon hij tot hiertoe zich uitsluitend
aangewezen zag op het Nederlandsche land- en stadsgezicht en dusdanig doeken
schonk met uitwendige Nederlandsche aspecten, toch spreken me deze doeken een
algemeene taal toe; die gezichten krijgen een internationaal karakter van hem, en
zoo staat hij, naar den geest, dicht bij de leidende artiesten van tusschen Leie en
Schelde: Permeke, Fritz van den Berghe, Gustaaf de Smet en Albert Saverijs, die
men nog gewoonlijk als expressionisten blijft bestempelen, al kan men ze,
gemeenschappelijk, niet onderbrengen in één en dezelfde school. Maar men zal wel
doen, onder geen voorwendsel ook, hem te beschouwen als een satelliet van deze of
gene, zelfs al erfde hij veel van Permeke en al kon hij veel leeren van de ‘gladheid’
(d.i. gemak en vaardigheid tegelijk), waarmede Saverijs schildert: Kimpe staat
zelfstandig; hij maakt mede deel uit van één der vele facetten van Vlaanderens
schoonste kleinood.
Het ware te detailleerend werken, indien hier over al de te Antwerpen tentoongestelde
doeken in 't bizonder werd gesproken; maar toch dient hier, ter nadere kennismaking,
op eenige hiervan gewezen.
Op 't einde van '22 begonnen met simpele huizen, maar voornaam om hun
lijnensymfonie en bekoorlijk silhouet, als bij-voorbeeld 't rustieke H u i s t e S o e s t ,
in begijnhofstemming gehouden, en herinnerend aan Latinis, door zijn vlak en
invullend schilderen,
in 't steewaarts keeren, minzaam verpoozend bij een K a p e l l e k e ('23), waar 't
oranje en 't rood der boomen den blauwen hemel tegen-zingen, en waar 't violet van
't dakje in 't rozegrijs van muur timide zich houden als een stil gebed,
en loopend over de intieme en zielige H u i z e n v a n d e H e e r e n g r a c h t
('23), te Middelburg, waar de fijngeschakeerde tonen kloek en zeker gezet werden
met het paletmes, in aanvoeling van 't bewogen gemoed met de stemmige atmosfeer,
voert hij ons naar de oudere hoeken, straten en pleintjes van Middelburg,
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- zie het innige S u i k e r p l e i n ('23), met zijn kalkwitte muren, waarin caeruleum
blauwe poort en gevelvenster; met zijn paarse en diep-tonige venstergaten, en met
daar boven, als mutsen, de mauve en roode daken neergezet - nu eens zondoortinteld,
dan bij rilligen winterdag gezien, maar reeds knap geborsteld, bij voortdurende
attentie op het expressieve en zich steeds verdiepend in 't fijne wisselspel van de
toon-teedere atmosfeer. (D e Ve s t , 1923).
Verder somberen de beschaduwde gevels in donkeren oker, lak en ultramarijn,
waar ze palen aan vertaand kalkig huisje, naast burgerswoning in rooden baksteen;
doek, waaraan meerdere fakturen beproefd werden: breede en smalle toetsen; teekenen
met inschildering; afschrapen en invoegen met het paletmes, en toch, niettegenstaande
dat al, het geheel spontaan gehouden. Zoo het H o e k j e v a n d e v i s c h m a r k t .
('23).
Elders staan de gevels geportretteerd, niet hemelsch-stil gelijk bij Witsen, maar
alleen gelijk ze een droomer-schilder zien kan, als levende objekten; aldus het
K e r s p e l (Middelburgsche straat, '26): blauwpaars, groenblauw, verschoten wit,
wak grijs en rozerood en daarboven de daken blakeren in oker en vermillioen, onder
overwolkte lazuren hemel-wijte; mooi doek van '26.
In zijn O o s t k e r k t e M i d d e l b u r g ('27), onder de sneeuw, waarop met het
paletmes werd geschermd, heerscht een zekere brutaliteit, die, op enkele plaatsen,
het magistraal-schilderkunstige bereikt. Hier werd de materie triomfantelijk
overwonnen.
Te Middelburg vond hij het intieme, het huiselijke, dat den Vlaming onmiddellijk
treft van zoodra hij den plas oversteekt; in Veere ontdekte hij meer het constructief
element, om 't even of hij er nu een overboogd O u d s t r a a t j e ('26), met uitzicht
op de zee, schildert, of de G r o o t e K e r k ('26-'27) massaal ziet, in loof- of
sneeuwseizoen, als een symbool van zijn hoogeigen gemoedssterkte. Vooral met de
G r o o t e K e r k als middenstut bouwde hij intense s t u d i e s , die een omwerking
zijn van de natuur, in harmonie met zijn eigen temperament. Onder die kerk-studies
is er een H e r f s t i n d r u k ('27), zoo plezant en zoo smijdig gedaan als van een G.H.
Breitner. De zon zwaait over 't geheel als 't ware met elektrische effekten; wollen
wolken torenen om de kerk op azuren lucht; slierten van zonbezoend groen ranken
om kerk- en huizencomplex. Hier leeft, jubelt de kleurendronken, de heftige,
kleuren-voelende Vlaming. Het reit zich in schoonheid naast het beste van hetgeen
Vlamingen als Theo van Rijsselberghe en Albert Baertsoen te Veere op 't doek
wierpen. Toch moet ik er u attent op maken, dat het geen natuurgetrouwe kopietjes
zijn. Er wordt omgevormd, gesnoeid of bijgevoegd tot hij de noodige intensiteit
bereikt. Niet in het onderwerp zit het bij hem; maar in de krachtige schildering, die
geen gemak noch luiheid kent.
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Ook het desolate, de Z i e l v a n Ve e r e ('27) trof hem bizonder, te meer, daar hij
herkomstig is uit een land, uit een stad, waar de liefde voor oude gebouwen en allerlei
overblijfsels uit het verleden nog geen dood woord is. Driemaal konterfeitte hij dat
weemoedig hoekje: een eerste maal het hoekje zonder meer; een tweede maal wat
al te decoratief gemaald en opgedirkt met zonnebloemen; een derde maal diende het
als flink geconstrueerde achtergrond voor een half-liggend N a a k t ('28), dat ik
doopte: M o d e r n e s f i n k s .
Ofschoon dit N a a k t langzaam ontstond, voorstudie-op-voorstudie volgde, tot
ten slotte de ziel van Veere vorm koos in een naakte visschersvrouw op fond van
een desolaten straathoek, naakt, waarachter emblematisch cactussen lidmatig rijzen,
en dat de plasticiteit een zekere hoogte bereikte in deze moderne sfinks, toch laat het
me onvoldaan vanwege de geringe lyrische opvoering der vormen. Mogelijk beoogde
hij alleen een kleuren-contrasteering en kleurenverhouding op het vlakke doek; maar
dan nog, mag, mijns erachtens het driedimensioneel element, niet te veel genegeerd.
Ik vraag daarom nog geen werking als van een doorboren van 't doek door lijnen en
vlakken. En ik ben hoegenaamd niet bang voor het analytisme van een Picasso of
een Bracque; maar ik hou toch van levengevenden vorm, om het even, met welke
schilderkundige middelen bereikt.
Stilaan ligt Walcheren daar open vóór hem met weg en steg als zijn hand met
naden en nerven: van Vlissingen bracht hij het B e l l a m y - p a r k ('28) op 't doek,
merkwaardig om de bereikte finesse in het frisch parkgroen, het straatgrauw en 't
koleurengetoover op voetpad en gevels; van Z o u t e l a n d e ('26) met huizen ringsom
de kerk, beschenen door flauwe wintermaan, schiep hij een treffend symbool,
vertellend van 's lands vrome en vreedzame dorpen; ook We s t k a p e l l e ,
A r n e m u i d e n , enz. kregen hun aandeel in zijn kunst door stukken, die getuigen
van zijn groeiend gebonden kleurenvermogen.
Van een verfijnd koloriet zijn de twee doekjes met H u i s j e s , ontstaan begin '28.
Daar steekt veel scheppende fantasie in; twee brokjes gevoelige romantiek; maar de
huizenziel leeft hier volop en dat is 't voornaamste.
Zijn triomflied zong hij echter in M i d d e l b u r g s c h e kermis ('28-'29): op 't
voorplan toekomstige Walchersche paartjes en andere kermisvierders, met op fond
van huizenreeks en avondhemel, waarin de volle maan en de fantastisch helle
schittering van ‘Even tijd voor 'n caravellis’ de kleuren-krater van een mallemolen.
Het is verzorgd werk, schier tot in de détails; goed in de verf gezet en toch niet kapot
gepenseeld. Met evenveel preciesheid, die tevens voldoende breed gehouden blijft,
zal hij zelden nog beter schilderen. Deze M i d d e l b u r g s c h e k e r m i s (groot:
1.50 M. × 1.60 M.) geeft wel een Hollandsch kermisspektakel zonder al 't luidruchtig
gedoe, onze Vlaamsche feesten eigen. Veel Hollandsch is hier zelf op 't doek met
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den persoon overgegaan: de kleuren en de onderscheiden vlakken scheuren uw
gevoelens niet uiteen; de kleuren werken rustig tegen malkander in en de verschillende
plans gaan geleidelijk in elkander over. Tot een Ver-haerensche ‘force tumultueuse’
groeit het niet. Wij missen hierbij gaarne de luidruchtige Vlaamsche uitbundigheid:
een technisch-vaardige hand leidde hier tot een evenwichtig gehouden doek, dat
overigens met zooveel overleg geschilderd werd, zooals maar heel zelden gebeurt
bij onze Vlaamsche fauvisten en expressionisten.
In den laatsten tijd grijpt Kimpe - mogelijk ter oorzake van een gestadig zoeken
naar soliede fundeeringen zijner kunst - in het volksleven, met zijn diverse gebruiken
en geplogenheden. De mensch wordt alweer in zijn milieu behandeld, desnoods te
midden van de pret. Met die epische hoedanigheid staat hij eenigszins als een verwant
van onzen schilder Edgar Tytgat; denk maar even aan dezes D e ( n ) m a n , d i e
‘ c o c o ’ v e r k o o p t en zijn Z o n d a g v e r m a a k . Evenals Tytgat heeft hij een
oolijk oog en zin voor lach en leute; edoch die vroolijkheid blijft niet duren. Zijn
palet is hier het meest eufonisch gestemd.
Zijn voorgaand werk leunt aan bij M i d d e l b u r g s c h e k e r m i s en, wat er na
kwam, staat er ook in betrek mede; want zonder het grijpen naar traditie zouden niet
ontstaan zijn: Tw e e v i s s c h e r s , O p d e n s t e i g e r : '27; D r i e
A r n e m u i d e n s c h e v i s s c h e r s v r o u w e n , B o e k h o u d e r, J o n g e
Wa l c h e r s c h e b o e r , Wa l c h e r s c h e b o e r , V i s s c h e r en V r i j e r s : '28;
O u d e v r o u w , D r i e v i s s c h e r s : '29.
O p d e n s t e i g e r : drie wachtende Zuid-Bevelandsche boerinnetjes met witte
kap en zwart laken kleed, heelemaal esthetisch van lijn en harmonisch te midden de
pekkige balken en de ziltige lucht; bizonder rijk aan zwarten. Vibreerend leven.
Zijn B o e k h o u d e r , mager als de cijfers en de schralige ventjes uit de illustraties
van Peter Pan, door Arthur Rackham, heeft zich aan den artiest opgedrongen, zooals
die perkamenten duitenkliever nu eenmaal is en niet zooals de artiest wil. En als
dusdanig kreeg de faktuur ook haar beïnvloeding: mager is het schilderij van materie
en hoekig de teekening, op een sarcastischen toon, zonder toegeving aan zich-zelf.
Ieder doek van Kimpe is een schilderkunstig pogen, om in de praktijk te
experimenteeren met nieuwe levensondervinding; vandaar die wisselende faktuur
van dien zoeker.
Zijn V r i j e r s ('28), tentoongesteld in de ‘Driejaarlijksche’ van '29, te Gent, trok
veler aandacht om de vastheid van teekening, de voornaamheid en 't nobele der
schildering. Het doek: op fond van blauwen hemel, donkerwitte wolkenbank en
zielige huizen, (echte Kimpensche: droomerig en toch kloek gezien), vrijers: zijn
sfinks uit Veere met blauwwitte kap
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en gouden, oogbedekkende strikken en zeesoldaat in blauw marinierspak. Dit doek
mag gerekend bij de beste figurenschilderingen, welke er getoogd werden.
Minder oorspronkelijk vind ik hem in zijn D r i e v i s s c h e r s ('29), omdat de
figuren in hun constructiviteit en oneigen omvorming nu herinneren aan de oertypen
van andere Vlaamsche expressionisten. Of zou dat mogelijk liggen aan de taal van
het doek, die zoowat internationaal, of liever pan-Europeesch klinkt? Men kan toch
niet ontkennen, dat die visschers laten voelen van het onbekende in den mensch, en
dat dit voelen ons buiten de grenzen van het bewust weten rukt.
In rhythmische zekerheid staan er de Tw e e v i s s c h e r s (schets van '27),
V i s s c h e r ('28) en de O u d e v r o u w ('29); niet theoretisch opgebouwd, maar in
visie direkt geschilderd.
Zijn teekeningen, meestal portretten, zijn, zonder liefelijk te doen en zonder gesteld
te zijn op het natuurgetrouwe, koppen streng en gebonden van samenstel, vol
geestelijke daadkracht. Ik citeer uit die reeks met genoegen het frappante
K i n d e r p o r t r e t (van een halfbloed; '28) en de nostalgieke Z i g e u n e r i n ;
expressief werk van '27.
Nog even halt gehouden bij een godsdienstig werk, D e ( n ) G e k r u i s i g d e ('26)
op een achtergrond van gesloten, gallige huizen en overtrokken lucht. De verlatenheid
bij het groote gebeuren treft mijn oogen, beroert mijn verstand, maar mijn hart laat
het desondanks onvoldaan. En deze onvoldaanheid ligt niet aan de elders geziene
stereotypische kristusfiguren met een Oostersch luchtje, ook niet aan de physieke
marteling, welke hij op bevredigende wijze vertolkte, maar wel aan het geestelijk
lijden, dat, naar mijn oordeel, niet diep werd aangevoeld, Te koel weg geschilderd;
‘das Erhabene fehlt’ zou Schiller zeggen.
Ik heb vóór u laten glijden enkele van zijn tafereelen zonder op den ezel te kijk te
hebben gezet van zijn stillevens, bij-voorbeeld zijn Z o n n e b l o e m e n ('27) met
flinke kontrasten en spontaan in de verf geboetseerd, maar ik hoop van Kimpe
voldoende te hebben getoogd en gezegd, om hem en zijn werk lief te krijgen; want
niet waar, hij blijft niet haperen en stommelen bij het week-zoete, noch bij de uiterlijke
verschijning, dieper wil hij dringen, drong hij.... tot de innerlijkheid der dingen aan
den uitwendingen vorm kleeft, zoodanig, dat we meestal de materie vergeten te
aanschouwen om kontakt te nemen met het wezen der gebeelde Objekten zelf.
In hem begroeten we een wel laat gekomen, maar schoonen Vlaamschen
expressionist, die tijdig nog den weg heeft gevonden, om ons met zijn persoonlijk
repertorium van middelen veelvuldig het duurbaarste te schenken, wat in hem als
beeldend schoons intens emotioneerend leeft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

236

Het Asseltsche kerkje in het Limburgsche landschap
door Van den Eeckhout
DE zon scheen welgevallig over goeden en boozen bij een wandeling, die ik onlangs
maakte in de omgeving van Roermond. Over de zachtglooiende akkers bewogen
zich bij een blauwen hemel de wolken in een richting tegengesteld aan die van den
lichten wind, die de haver deed ruischen. Een leeuwerik liet zich hooren, die zich
verborgen hield in den openen aether. En, langs mij gaande, beroerde een gebogen
postbode het witte stof van den weg.
Een eigenaardige stemming maakte zich van mij meester in deze omgeving. De
heerlijke, vergankelijke, nergens hinderende natuur, loste, in een algemeene mildheid,
alle vraagstukken op van menschen en dingen. Geen pijn of arbeid kwelde, zoo
scheen het, geest of lichaam. Alles leek hier ‘Gods bestel’.
Deze streek rondom Roermond omvat een midden-Limburgsch landschap, dat als
een aanloop is van de vlakke peel naar de bergachtigheden van Maastricht en naar
de boschrijkheid van het nabije Duitschland. Een glooiing als in den omtrek van
Londen, karakteriseert het land. Hier niet de verveling van het eindelooze veld, noch
de adembenemende stijgingen van berghoogten, - maar een weldoende afwisseling
en een blijde golving.
Over den zachtbuigenden grintweg, langs de blauwe korenbloem en de klaver,
bereikte ik, na Asselt te zijn doorgeloopen, onvoorziens een Maaspanorama. Eenige
honderde meters van het hooger gelegen gehucht af, met tusschenin de groene kom
der uiterwaarden, wendde zich ginds als een breed en glinsterend lint de rustige rivier.
Ik volgde mijn weg en ontwaarde nu - ter linkerhand, waar ik de Maas ver rechts
zag - het kleine oude Asseltsche kerkje, dat ik trouwens wist hier te zullen zien: het
is al van overoud een baksteenkerkje, gedeeltelijk in de oorlogsjaren (1916, door dr.
Cuypers) vernieuwd, en ook alreeds in de zestiende eeuw herbouwd na een grooten
stormvloed, maar ook nu nog steeds voor een deel vroeg-Christelijke kerk, die de
verre voorouders der Limburgers uit eigen primitieven baksteen en uit keien en
Romeisch puin hebben opgetrokken, ongeveer A.D. 900 à 1000. Hier op deze terp,
waarop het godshuisje verrijst, bezaten de Romeinen een post, waarvandaan zij de
rivier overzagen in twee richtingen. De Romeinen waren groote wereldbeheerschers
en wisten hun steunpunten goed te
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kiezen, en de vroegste Kerk steunde gaarne haar ideëeler systeem op hun materieele
steunpunten.
Maar die terp, zoo zag ik naderbij gekomen, is toch maar een schijnbare terp. De
grintweg, die hier den rand der hoogere gronden volgt en zich wringt tusschen deze
en het kerkje, is uitgegraven door de wintersche overstroomingen. Vlak bij het torentje
bevindt zich dan ook aan den weg een samenstel van gleuven voor een sluisdeur,
(die daar bij hoog water wordt ingezet). Het blijkt dus eenvoudig, dat de terp ontstaan
is, later, door de werking der hooge riviervloeden, waar ze eerst één was met het
even hooge achterland.
Maar zoo hebben thans kerk en terp, nog meer dan met het Romeinsche militaire
douanestation het geval was, het karakter gekregen van eenzame vooruitgeschoven
post, beschermster der streek.
En zoo kreeg ik, het kerkje naderend, vanzelf den indruk, of het op een
promontorium was gebouwd, een bastion zelfs vanwege den gordel van verweerden,
bemosten, bronsachtigen rooden baksteen, die het terpachtige gedeelte omvat houdt.
De peppels der diepliggende uiterwaarden, de licht ruischende canadeezen spelen
hun dartel bladerenspel op de hoogte van het lage kerkdak bovenop dit bastion.
Het betreden van 't kerkje is allereenvoudigst. Niemand, die u tegenhoudt. De deur
staat open. Van twee zijden kan men van den straatweg langs baksteentrapjes het
laagste terras bereiken, waarboven een tweede terras verrijst, een kerkhofje met drie
en een half kruisje, geloof ik, en stamrozen. De graven zijn meerendeels oude graven.
Maar de roemruchtste liggen natuurlijk onder den kerkvloer zelf, of lagen er, of
liggen er gedeeltelijk, immers van de geraamten der vijftiende-eeuwsche Schenk's
van Nijdeggen bijv., vertelt dr. D. Sassen, een der ijverige beschrijvers van
Roermondsche geschiedenis, dat men er de hoofden van mist, best mogelijk uit hun
familiekelder weggespoeld door de kracht van het water.
De klimopbegroeide toren is oud. Hij is zestiende-eeuwsch. Hij staat aan den
wegkant, maar de spits, die in den stormvloed van ± 1562 neerstortte, stond aan de
Maaszijde, waar nu het altaar is. De toren, gebouwd in drie geledingen, heeft maar
een lagen ingang, daar gemaakt ten tijde der restauratie. Hierin vindt men een
schildering van Joep Nicolas. In het torentje zelf hangen 17de-eeuwsche klokken
achter de galmgaten. De een draagt tot opschrift: ‘Sanctus Dionysius Patron(us)
Asselli, Anno Domini 1622’, De ander: ‘In honorem B(eatae) Mariae Virg(inae)
Anno 1790. C. Deforest N. Simon et C. Dronst heeft mij gegoten’. Dat heb ik niet
zelf op de klokken gelezen, want ik weet niet eens, hoe ik in die kleine toren zou
binnenkruipen.
Achter den toren wandelt men een vierkante travee binnen, opgetrokken
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van keien. Hier bevonden zich in de eerste eeuwen der stichting altaar en priesterkoor.
Naar Sassen vertelt, en mij ook ter plaatse door den rector van 't kerkje gememoreerd
is, werd de vlakke houten ‘basilica’-zoldering, welke dit eerste en lagere schipgedeelte
bedekte, in de 13de eeuw, toen hier de gothiek haar intrede deed, vervangen door
een kruisribgewelf, met ribben in mergelsteen. Natuurlijk heeft Cuypers, wiens groote
aanleg als architect maar slecht begeleid werd door zijn zin voor kleur, dit alles in
een wel niet zeer hinderlijk maar toch maar nietszeggend decoratiewerk doen
overschilderen. In den oostmuur van deze travee toont men u aan de buitenzijde
Romeinsche platte en ronde tegels, deelen van den oudsten kerkbouw, toen de nog
niet lang geleden bekeerde Christenen het puin van de versterkte plaats der Romeinen
en zelfs de ronde tegels van hun verwarmingsinstallatie bezigden als bouwmateriaal
voor hun godshuisje.
Aan één zijde, en nog maar voor een klein deel, is het tweede gedeelte van het
kerkschip opgebouwd uit keimuurwerk van de 11de, misschien wel van de 10de
eeuw. Overigens is dit gedeelte, dat zooals men op de afbeeldingen zien kan, hooger
oprijst dan de eerste en oudste travee, in 1916 door Cuypers nieuw opgetrokken. Aan
de rivierzijde ervan bevindt zich het altaar. Staat men in de kerk met zijn aangezicht
naar dit altaar, dan ziet men links een klein vertrekje zich openen: waar de priester
de voorbereidselen treft voor de Mis en waar de hulpmiddelen van den dienst bewaard
worden. Rechts bevindt zich de kinderkapel. Dit is een beroemdheidje op zichzelf.
Ze is heelemaal versierd door Henriette Willebeek Lemair, onze thans in Londen
werkende landgenoote. Aan dezelfde zijde heeft de grafelijke familie Wolff
Metternich, grootgrondbezitster en kasteeleigenaresse van de streek, haar eigen
galerijtje. Men bereikt deze (streng afgescheiden) godvruchtige plaats door een der
trappentorentjes, die zoo mooi de kerk flankeeren. Overal elders in Nederland dan
juist hier zou deze aparte galerij als een anachronisme aandoen.
Ik geloof eigenlijk niet, dat men veel recht heeft, zooals wel eens gebeurt, veel af
te dingen op het werk van mej. Willebeek Lemair, die, zelve niet katholiek zijnde,
deze kinderkapel inrichtte. Als men eens nagaat hoe de katholieke kunstenaars tot
heden toe zelf het eraf brengen met het versieren hunner duizende godshuizen hier
te lande, dan moet men te meer eerbied gevoelen voor dezen diep indringenden arbeid
eener buitenstaandster. Trouwens, heeft niet de Renaissance en de Barok de kerken
versierd gezien door vaak maar zeer vaag of in 't geheel niet geloovige kunstenaars?
Als eenmaal de tijd voorbij is der overgave van een geheel volk in al zijn lagen en
in breedsten omvang aan een religie, dan zal, schijnt het, ook wel steeds de tijd voorbij
zijn van die allerdiepste godsdienstige kunstenaarsuitingen, die de Gothiek gekend
heeft, en de vroeg
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Renaissance, en waarmee de middeleeuwen gestempeld zijn in onderscheiding van
alle andere.
Hoe het zij, mej. Willebeek Lemair heeft de kinderkapel in het Asseltsche kerkje
tot iets zoo ingetogen-kinderlijks gemaakt door een fijn geheel van glasramen,
besterrelde plafondschildering in blauw en vooral door innige reliefs in steen, dat zoo denkt men den onbevredigde tegemoet - de nog ontbrekende vrome bezieling in
't vertrek verder wel van den priester en de kinderen mag komen.
Trouwens het is wel zéér lief, dit geheel, dat wij aan Cuypers en aan de schilderes
beiden te danken hebben, zoo lief is het van bouw- en beeldcompositie en blanke
kleur, dat hier licht ook een ongeloovige tot kinderlijke nederigheid kan gestemd
worden. De zeer lage, voor kleuters bestemde gothische knielbankjes werken daartoe
mee. En niet minder Henriëtte Lemair's fresco-reliefs.
Er zijn er hierbij afgebeeld. Maar 'n afbeelding kan aan deze kunstwerken geen
recht laten wedervaren, daar zij op volle grootte moeten worden gezien, in hun
wonderwel samenstemmen met de sfeer van het heele kapelletje. Daar is allereerst
het groote relief, waar biddende kindertjes naar Egyptischen trant gegroepeerd zijn
tegenover den kleinen Heiland zelf, kindertjes van allen leeftijd; zoo jonge zijn erbij,
dat zij onbewust voor zich uitkijken, of geen God tegenover hen zat, aan niets
denkend, dan misschien aan een spelletje pas gespeeld; er zijn er in wie de
nieuwsgierigheid, andere waarin de aandacht in 't eerste stadium is van ontwaken;
ingetogene zijn er, beschroomde, maar ook reeds hun ziel en armen reikende, en
daarbij zijn er hartelijke, maar allen zijn ze zeer klein-kinderlijk van gebaar en
houding.
De jonge Jezus-figuur, waar wel grooteren zich met een of andere eenzijdigheid
van hebben afgemaakt, en die zelfs den ikonenschilders te sterk was, (van welke
schilders ik hier een vorigen keer heb mogen spreken), is door Henriëtte Willebeek
Lemair aziatisch-strak ritueel-leeg opgevat, gegeven als een Teeken, meer dan als
een goddelijk menschenkind. Het Messiasje kijkt met opengespalkte oogen en roept
met geheven handen. Engelen omgeven het. En achter de schare van biddende kleintjes
zitten, als moeders meelevend gehurkt, twee heilige vrouwen, ik denk aan Maria en
de Heilige Anna. Deze compositie beschouw ik in haar stijl als een teedere
popularisatie, zoowel van 't geen ons gebracht is door 't oude Egypte als door den
eenzamen en zoo bizonderen van der Leck.
Nog twee medaillonvormige, licht aangetoetste.... steensneden wil ik ze noemen,
verzorgde mej. Lemair. De een de H. Franciscus, de andere de Moeder Gods en der
kinderen.
Toen ik zoover was met het eenzaam bekijken der kerk en stuitte op eenige deuren
welke ik, bij alle vrijheid die een bewonderend bezoeker
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zich veroorlooft, toch niet kon gaan openmaken, besloot ik een poging te wagen, in
't gehucht zelf den rector uit te vinden, den in de omgeving bij de bevolking
gezienen.... pastoor eigenlijk, maar Asselt is te klein voor iets meer dan een
subdiakenaat, en daarom spreekt men van rector.
Vooraf ging ik echter de heerlijke situatie nog eens opnemen van 't kerkje zelf,
boven straat en uiterwaarden verheven, bekoord als men wel zijn moet door dit beeld
des vredes tusschen al het geruisch der boomen. Mijn kleine zwerftocht door 't
ringvormige kerkhofje van een paar meter breedte, en, trapje af, door 't al even smalle
ringvormige laagste terras leidde mij tusschen witte rozen door, en uitgebloeide
crimson ramblers, en langs oude en nieuwe grafkruisjes tot den achterkant van 't
christentempeltje. Ik had hier een wijd uitzicht, over de neerglooiende uiterwaarden
die door een paar slooten doorsneden worden en van afstand tot afstand beplant zijn
met hooge canadeesche peppels. Daar liep een maaier zijn zeis te hanteeren en legde
't gras neer tot lange banden, en stond dan weer stil.... te praten met een priester,
donkerbruin, en met een vierkanten steek op 't eigenwillig geheven hoofd. Dat moest
dan midden in 't weiland die rector Pinckers wezen. En dus liep ik de helling af hem
tegemoet, die zich ook naar mij keerde.
‘Maar ge hadt de deuren open moeten doen,’ zei hij, ‘kom, ge zoudt de kerk gezien
hebben en niet de Crypte!’ ‘Neen,’ zeide ik, ‘ik zag Joep Nicolas' werk niet te zullen
vinden zonder inbraak te plegen.’ ‘De watervloed is niet zoo bescheiden,’ was 't
antwoord, ‘die dringt des winters nu en dan dóór de beschilderde wanden heen naar
binnen en dan vult hij alle drie vertrekken van de crypt. Gij moogt zoo niet gaan!’
Zoo ontvangen, zag ik nu verder alles onder dit opgewekt geleide, van waarde niet
alleen door wat rector Pinckers zegt, maar vooral door wat zijn gelaat, bruin als
Mexicaansch aardewerk, lacht en uitstraalt aan origineel menschzijn, van waarde
door oprecht en eenvoudig priesterzijn en bovendien door zijn opgaan in zijn kerspel,
zijn menschen en zijn gewest. De man, zonder wiens vuur en zonder wiens eigen
offervaardigheid nooit iets van 't voorbeeldige kerkje geworden was, en die aan
zooveel kunstenaars uit alle windstreken heeft laten zien wat hij gewrocht heeft,
verklaarde mij nooit uit Limburg te zijn weggeweest.
Hij geleidde mij in de crypt, die onder of 't is juister gezegd ten deele achter het
altaar zich bevindt, en door den gebrandglas- en muurschilder Joep Nicolas zinrijk
is versierd. Met een paar treden is men er: een kelderkamer van een paar treden in 't
kubiek, dat is de eerste cryptkamer waar ik werd binnen geleid. Den rector vind ik
mild en niet opzettelijk, dat hij den 20ste-eeuwschen heiden hier het éérst
binnenvoerde, niet het laatst: want het was de kamer van het ‘Onzalige Sterven’, een
soort kunstzinnig ontworpen gruwelkamer voor de zondige ziel; linkervleugel vormt
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zij van de driedeelige crypte, welks middenstuk of eigenlijke crypt een altaar heeft
met een groote schildering van den Zieletocht naar Christus, terwijl rechts het vertrek
zich bevindt van het ‘Zalige Sterven’.
Hier, in laatstbedoelde kubusvormige kelderkamer schilderde Nicolas den H.
Franciscus, die reeds op aarde van alle aardsche dingen afstierf in evangelische
blijdschap, en Johannes, die aan de zwakkeren door zijn woord kracht gaf tot
dapperheid bij het afscheid des levens. Hier is de greep van den Dood als een
omhelzing van twee geliefden. Boven 't altaar, in het middenvertrek, dat een paar
treden lager gelegen is dan de twee andere, is Christus voorgesteld als triumphator,
omringd van Maria en de grootste heiligen, terwijl daartegenover in een mooi
gebrandglas-raam de lijdens-Christus en de eerste twee menschen zijn afgebeeld. De
linker en rechter zijwand bevatten levensgroote figuren van heiligen, in zegetocht
naar den victorieuzen Heiland.
Dit alles en veel meer, dat daarneven in de crypt te zien is, werd blijkens een
schriftuur, dat ik mocht raadplegen, geconcipieerd ‘te Asselt Aschwoensdag 1922’.
Uit dat manuscript zou ik gaarne de blijkbaar officieele lezing van wat in deze crypte
het Onzalige Sterven is, weergeven. Ik geloof mij niet aan indiscretie schuldig te
maken door ertoe over te gaan:
‘De doodsengel in zwarte sluier, teruggeslagen achter het witte voorhoofd.
‘De oogen klaar en passieloos - niets ontziende: een zuiver werktuig Gods. Zijn
handen zeker en onbewogen, in vasten greep houdende een mensch. Deze mensch
is het beeld van den niet wetende: angst en onrust liggen op zijn gelaat, zijn handen
trachten den greep van Gods engellos te wringen, zijn oogen staan wijd verschrokken
opengerukt en staren in de koele oogen van den dood.
‘En wat hierna komt is hem een raadsel. En hij wil terug: zijn lichaam trekt en
spant, vol angst en heimwee naar het leven. Maar de greep van den engel is vast en
onwrikbaar - God heeft het uur beschikt, en het uur is geslagen. Dat is de dood van
den mensch, die de openbaring van het Christendom niet heeft. Heeft hij ze niet
gekend, of heeft hij ze verloren door de zonde? Verschrikkelijk is die dood.
‘Deze eerste schildering werkt op ons, als het woord van den Aschwoensdag:
Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.
‘Even staan wij klein en nadenkend de groote figuren te aanschouwen; even vaart
ons een rilling door de leden bij de gedachte aan een onvoor-bereiden dood.’
Deze opvatting van den dood miskent wel de groote harmonie, die het heidensche
leven en sterven kan kenmerken, en zeker miskent ze den dood van duizenden groote
harten, die toch niets in zich hadden, dat past op zulk een conceptie. Maar toch is
dat het niet, wat u een vraag doet be-
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sterven op uwe lippen bij het zien van deze crypte-schildering. Die vraag geldt de
zuiverheid der intentie van een kunstenaar, die anno 1922 den dood zóó te zien
voorstelt.... Het simplistische, het eenzijdige en laat ik zeggen het romantische is
hier te opmerkelijk. Ik erken een zekere groote greep in de uitvoering, ik wist niet,
dat brandende hartstocht der jeugd, strevend naar het dramatische, nog zooveel zou
bereiken op een zoo verzwakte basis. Maar, de reproductie toont het wel, er is veel
bereikt. Veel meer dan in den hier ook weergegeven,.... te ledigen Christus-kop waaruit men weer ziet, dat Henriette Lemair, overigens in alles een tegenpool van
Joep Nicolas, niet zonder inzicht handelde, toen zij de schildering van een wezenlijk
Jezuskind verkoos te omgaan.
Verrijkt door deze en dergelijke indrukken, stond ik even later op den blinkenden
grintweg, waar, tegen de propere vervallen boerenstee aan, die nu museum heet,
mevrouw Nicolas' meer dan levensgroote kruisbeeld overeind staat. Boven het gras
van den wegkant hangt hier naar middeleeuwsche zede Christus, de Verlosser. Hij
hangt daar, naaktgroot, naast een paar op een hoogen berm verzakkende boerderijen.
Deze waggelen zoo'n beetje naar beneden, zoudt ge zeggen, met 't waschwater, dat
ook wegwaarts neersiepelt, en ze vormen een eenheid met de rottende staken en
stekken in het leem van den bodem en met het verweerde ijzergaas, waar het terrein
van de kippen is, een bobbeligen schimmeligen grond, craquelé van alle kippepootjes.
Aan de andere zijde van den weg, waar de grasvelden snel de diepte zoeken der
uiterwaarden, huppelden in de schaduw van het kerkbastion een aantal roze biggetjes
rond, - zij deden mij, zóó dicht bij 't heiligdom, denken aan de beeldhouwwerkjes,
spotsierselen die de gothiek aanbracht onder de rijkbesneden koorbanken der
kathedralen, waar de kanunniken zitten: duiveltjes, lekkere zwijntjes, heksen en
grijpgrage monniken.
Maar boven die biggetjes heen, en boven 't meertje, dat volgens den volksmond
‘te diep’ zou zijn om ooit het erin gestorte torenkruis te willen teruggeven, en boven
de sloten en de lisschen ruischen de honderd canadeezen. Ik kon van de weghoogte
hun stammen zien opschieten uit de weilanden. Het was een tafereel als van den
ouden Breughel: die diepte, waar de maaier nog altijd zijn zeis door de grashalmen
haalde, terwijl nòg verderop - twee poppetjes om te zien - twee mannen bij een koe
stonden, de een met een soort bolhoedje op, de ander een kleuriger boer... en van de
verte zag ik, hoe ze voor den koop in elkaars handen klapten. Maar ik kon die
handklappen niet hooren, zoomin als hun gesprek. Wel hoorde ik de stem naast mij
van den eigenwilligen en toch bescheiden en coulanten rector, die mij uitlegde, hoe
de kinderen van 't dorp onder zijn leiding de weilanden van bloemen leeghalen, als
een processie bij 't kerkje
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zal worden gehouden, en hoe de processie dan gaat over een tapijt van bloemen; en
ik keek hem erop aan, dat hij dezelfde was, van wien men mij verteld had, dat hij
wel eens de Zondagsche plechtigheid van het Lof vervroegde, opdat ieder ‘zijn
voetbaljongens’ in een match zou kunnen bijwonen; en een zachte stemming van
een, in nieuwen vorm bewaard stuk middeleeuwen beving mij. Ziedaar, dacht ik, in
elk geval een harmonische wereld. Ik kan niet anders denken, dan dat die wereld
uitsterft. Mijn heele streven is gericht op nieuwe harmonieën, die moeten worden
gezocht, en daarvoor werk ik, want ik besef 't: dit is de consequentie van mijn
weten..... en toch, óók ligt in mijn besef, dat onze cultuur haar einde nadert en dat
wij niet mogen nalaten ons inmiddels ook te laven aan een harmonie, die er was, en
heel soms nog is.
Het was mij altemet of de ruischende canadeezen boven mijn hoofd mij gelijk
gaven. Hun fonkelend bladergefladder scheen een glimlach van het universum, - een
beperktere, geringere dan de glimlach van een gerimpelde zee of van een dageraad,
- maar in zijn kleinheid schijnt mij de glimlach van de populieren menschelijker, ons
dagelijksch hart nader.
Ik weet niet met voldoende vertrouwen wat volgen zal op dezen tijd van nu. Maar
ik heb niet genoeg aan mijn tijd van knalpot-Romeinen, en ik kan niet naar mijn aard
leven en denken, vind niet genoeg deugddoende schaduw onder den langen neus van
J.P. Morgan.
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Parijsche foires,
door G.T. Scheltema.
II.*)
Foire St. Germain. Voor-geschiedenis van het Parijsch tooneel. Verhuizing
van de kermis naar den boulevard. ‘Boulevard du crime’. De koffiehuizen.
de opera-comique en andere gezelschappen.
WE zagen reeds, dat de beroemde oude Parijsche kermissen sneuvelden: foire St.
Laurent, foire St. Germain, ook al heet deze laatste te zijn herleefd.
De Hollander, die dank zij - in deze niet ironisch bedoeld! - moralizeerende
vroedschappen de kermis al is gaan beschouwen als een te lang gehandhaafd,
eenigszins barbaarsch middeleeuwsch vermaak, waar vele bezoekers beschonken
waren en met messen gestoken werden, de Hollander, die in eigen land zich nog wel
eens verwondert, als hij in een dorp een draaimolen of in den stemmigen Haagschen
‘dieren’-tuin een stoomcaroussel ontdekt (in 't voorjaar), begrijpt nauwelijks hoe een
V i l l e L u m i è r e , zoo rijk aan verfijnd en niet-verfijnd-modern-ver maak en
v a n i t y f a i r er nog zooveel vermaak-van-de-boerenkermis op na kan houden.
Men vergete niet hoezeer de groote stad de provinciale bevolking opzuigt in de laatste
25 jaren! En die bevolking is niet direct ‘vergeestelijkt’. En, ander vreemd
verschijnsel, in dit pretlievend land van den wijn, op de tallooze kermissen van de
hoofdstad haast geen dronken menschen, zelden een vechtpartij onder de bezoekers
van dit impulsieve ras en, nòg een verschijnsel, in dit land, waar men den invloed
van de kerk niet moet onderschatten, zelden of nooit zwaar zedepredikende
waarschuwingen van de geestelijkheid.
Ik weet, men drinkt hier, sinds het verbod van de absinthe en de dranken met meer
dan 40% alcohol, minder s h o r t - d r i n k s - ook clandestien - dan in de landen van
de whisky, jenever, aquavit, Zweedsche punch, wodka en Schnaps, doch ook minder
thee!†) Geen gevaar, dat de geestelijkheid hier tracht te concurreeren in zedelijkheid
en op te bieden tegen andere secten, ook is vertroebeling van en klein getwist over
politieke vraagstukken hier geen usantie, doch vooral de mentaliteit is anders

*) Zie Elsev. M. Dec. j.l.
†) ...l'alcoholismo n'y (en Amèrique) revèt pas ce caractère, tantôt familier, tantôt comique,
eveillant une sympathie complice, q'il a souvent dans les pays Latins, où l'on ignore, il faut
l'avouer, le despotisme terrible des alcools Scandinaves et anglo-saxons.
Uit een bespreking van John Barlycorn in de R e v u e H e b d o m a d a i r e ; Jan. '29.
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en.... in het wijndrinken is men sedert den oorlog nog meer getraind toen Clemenceau
den soldaten een liter wijn daags deed uitreiken!
Het vóórjaar, het begin van den zomer is de tijd van de meest bekende en de
grootste Parijsche foires. H a m m e n m a r k t , K o e k -k e r m i s , F o i r e St.
G e r m a i n , F o i r e d e N e u i l l y , etc. wisselen elkaar af of hebben tegelijk plaats
in verschillende deelen van de stad. De F o i r e a u x J a m b o n s heeft zeer oude
papieren: zij dateert van 1476 - voor dien tijd verkocht al wie wilde, doch bij besluit
van 2 April van dat jaar werd het gilde der spekslagers geregeld met nauwkeurige
statuten. We zien dat de Franschen spekslagerij, de charcuterie een
geheel-verschillende etymologie heeft: Het spekslagersgilde was de ‘c o r p o r a t i o n
des c h a i r c u i t i e r s ’ of eigenlijk ‘des c h a i r c u i t i e r s - s a u l c i s s i e r s ’, de
mannen van het gekookte vleesch en de worst. De Hammen-markt werd in dien tijd
gehouden vóór de portalen van de Notre-Dame en duurde meerdere dagen. De
kerkelijke overheid wist ze in 1684 te beperken tot één dag en toen het monumentale
gothische portaal van het ziekenhuis ‘H o t e l - D i e u ’, dat men op oude platen nog
kan bewonderen, werd gebouwd, moesten de c h a r c u t i e r s naar de q u a i d e s
G r a n d s - A u g u s t i n s . Na nog twee verplaatsingen duurt op de b o u l e v a r d
B o u r d o n de markt weer 3 dagen en eindelijk komt ze op den tegenwoordigen
boulevard Richard-Lenoir.
De F o i r e d e P a i n d ' é p i c e s op en nabij de P l a c e d e l a N a t i o n is een
der grootste kermissen en de koekverkoop geeft haar nog een meer ouderwetsch
karakter: men herinnert zich, dat de koek een der voornaamste lekkernijen van de
goedige oud-Hollandsche kermissen was. Vooral op de vrije middagen, (hier
Donderdags en Zaterdags), 's avonds en 's Zondags zijn die kermissen dwaas vol;
eenvoudige menschen allen, sporadisch een troepje studenten. Doch op de koekmarkt,
ook wel F o i r e d u T r ô n e genoemd, verdringt de mechaniek ook al de koek. Ook
wordt aan den practischen zin der bezoekers in deze dure tijden tegemoet gekomen:
vele kramen bieden gelegenheid tot dobbelen om huishoudelijke artikelen. Men gooit
niet langer met ringen naar de halzen van champagneflesschen en de groote roulette
geeft niet meer een verleidelijken kans op een fraai beschilderd beeld of ander
‘galanterie-voorwerp’, doch men dobbelt om ponden suiker, nog nuttiger dan koek.
De minste prijs is 2 pond en er is veel belangstelling. Talloos zijn in dit land, met de
drukke dobbelarij op de zoo populaire paardenrennen, de hazardspelen der kermis;
men nadert het Zuiden, Italië en Spanje met hun dwaas vele loteria's. Ook de
waarzeggers de chiromanciennes zijn in het land van madame de Thèbe, nog zeer in
tel, hier op de kermis evengoed als in de elegante thee-salons van de Rue
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Royale of het particuliere hotel nabij de Etoile. Vernuftige kermisbarakken met
brievenbussen, waarin men eenige gegevens op schrift werpt en dan voor 50 centimes
een toekomst-voorspelling onder couvert ontvangt, ontbreken evenmin. Ook ontbreekt
nimmer een worstel- of een boks-tent soms met het pretentieuse opschrift ‘c u l t u r e
p h y s i q u e ’; de snoeverige uitstalling op het bordes vóór de tent der athleten, (soms
ook vrouwen) met weelderige Michel-Angelo-biceps trekt nog altijd veel
belangstelling en steeds wordt de uitdaging in het publiek gelanceerd om de krachten
te komen meten, en steeds verschijnt de samenspannende soldaat, die den handschoen
opneemt en de premie wil winnen. Het kermis-theater is verdwenen, de menagerie
is nog aanwezig, doch de gepommadeerde temmer, in de atilla met tressen en met
de karwats en de glimmende rijlaarsen, is vervangen door een C o w b o y uit de
Far-West onder breed geranden hoed. Vroeger, in oud-Holland, vonden volwassen
intellectueelen het niet erg om ook eens een avond kermis te houden, zelfs eenigszins
zot te doen; men had ook z.g. ‘nette’ avonden en meer wilde avonden. Jongelui
wierpen met serpentines naar schalksche of blozende jonge dochters, die in een
caroussel voorbij zweefden op een hobbelpaard; menging wafels en poffers eten in
de beigné's-kraam, waar Italiaansche meisjes Santa Lucia en Sole Mio speelden....
Thans luisteren de studeerende jeugd - en de afgestudeerden in de tweede, derde
soms vierde jeugd - naar de jazzband, gramofoon en T.S.F.... andere kakofonie en
andere dwaasheid - men denke aan fanatieke kort- maar grijsharige vrouwen, vooral
Amerikaansche, die verwoed charlestonnen met jongelieden, die haar kleinzoons
konden zijn - de moderne kakofonie en de dwaasheid zijn soms nog erger dan die
welke ons vroeger fascineerden op de kermis!
Hier op de foire in een stad, waar vooral de kleine man naar hartelust mee-gokt
op de rennen en draverijen, vindt men allerlei hazardspel, zoowel de bekende ballen-,
schijven-, ringen-, hoepels- en speergooierij, als de dwaas-ingenieuse mecaniekjes!
Ook een wonder der techniek: een miniatuurfabrieks-atelier met een motor op 1/100
der ware grootte; bij inwerping van 25 centimes werkt het! Ver is de herinnering aan
het blinde paard, dat de m a l l e m o l e n , de m e r r y - g o - r o u n d deed draaien.
Middelpuntvliedende vliegmachines, e c h t e door stoom gedreven spoortreinen en
chars-à-bancs voor toeristen, electrisch bewogen middelpuntzoekende wagentjes
waarin men, v o o r z i j n p l e i z i e r , tegen andere wagentjes en tegen de
circuswanden botst en schokt als in rammende strijdwagens; ‘e l e c t r i c
b a l a n c i n g s .’
‘T h e d e v i l i s h t r a y ’, ‘a u t o m a t c h ’, ‘t h e S k o o t a ’, ‘t h e S w i r l ’,
‘t h e W h e e l I n f e r n a l ’, ‘The Kid Sport’, ‘Cater Pillar’.... 't Schijnt vreemd, een
Engelsche naam verhoogt de aantrekkelijkheid van zoo'n inrichting - Franschen en
Anglikanen
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bewonderen sommige van elkaars eigenschappen en scheppingen meer dan dat zij
ze beminnen - ook al heeft ze niets met Amerika of Engeland uit te staan (men weet,
dat het meerendeel van die mechaniek uit Duitschland, België en Frankrijk komt);
‘balançoire à vapeur’, dat is te d u i d e l i j k , de eenvoudige menschen ontsnappen
méér aan hun dagelijksch zelf in een ‘Steam-Swing’....
De Foire St. Laurent en de Foire St. Germain, de oudste en beroemdste foires
hadden veel overeenkomst, doch van de laatste, die langer bestond en weer in eere
hersteld is, weet men méér, o.a. dat de koningen er kwamen, dat de Opera-Comique
er ontstond etc. De Foire St. Laurent werd nabij het klooster St. Lazare (in de buurt
van de gare de l'Est) gehouden, in het najaar.
‘Je fus en carrosse à la foire
De Saint Laurent, et, dit l'histoire,
Environ cinq jours il y a
Où l'on voit m i r a b i l i a
Savoir, avec leurs indiennes
Quantité d'aimables chrétiennes,
Voire même de qualité etc.

luidde in 1664 het verslag van den g a z e t t i e r Loret. Het oordeel van Scarron, den
eersten man van de laatste gemalin van Louis XIV, meer bekend om zijn humoristisch
eigengemaakt grafschrift*) was wat laatdunkend:
Que de badauds†) sont étonnés
De voir marcher sur des échasses§)
Que d'yeux, de bouches et de nez
Que de différentes grimaces! etc.

doch tot 1742 gaven de Italiaansche comedie en de Opera Comique er eveneens hun
voorstellingen. E s t o i l e zegt van de foire St. Germain, in 1482 door Louis XI
gereorganiseerd, dat Henry IV zelden een avondbezoek aan deze vroolijke en ook
wel interessante plaats oversloeg; hij had er zijn eigen loge, waar men ‘brélan’ kon
spelen.
De avond was voor den b e a u - m o n d e , en met haar kwamen cour-

*) Hij was een hevig rheumatieklijder:
Celui qui maintenant dort
Fit plus de pitié que d'envie,
Et souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant ne fais ici de bruit
Garde bien que tu ne l'èveille:
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille....
†) Domme gapers.
§) Stelten.
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tisanes en gauwdieven om te profiteeren; overdag kwamen de meer eenvoudige
lieden. Men verkocht er ook fijnere artikelen dan op andere foires: antiquiteiten,
bibelots, sieraden, fijne weefsels en kanten, juweelen, schilderijen, van Poussin o.a.
Ook tegenwoordig (Mei - begin Juni) verkoopt men er op zeer beperkte schaal
dergelijke artikelen; in een imitatieoude entourage geeft men er oude tooneelstukken
en balletten, en wederom treedt de Opera Comique hier op, een zeer oude
medewerkster van deze foire, zooals we zullen zien. Doch naast ‘l e s t r é t e a u x ’,
het open-luchttooneel, vindt men er ook de chansonniers van Montmartre en van het
q u a r t i e r l a t i n , een silhouet-knipper, een slangemensch, acrobaten, een charmant
meiske in 18e eeuwsche zwierige, fijne dracht van kant en zijde met - schrille
tegenstelling - in haar hengselmand een glibberige boaconstrictor! Men kan zich bij
opwekkenden landwijn wat verpoozen in oude cabarets: c h e z M a r j o l a i n e , A u
V i e u x C o l o m b i e r . Maar, nieuwe, profane tegenstelling, te midden van deze
het verleden nabootsende oude barakjes, kan men zich ook overgeven aan de
danssport, de Charleston, de Black-Bottom...
Over het verleden van de foire St-Germain is een heel geschiedenisboek geschreven,
want deze foire is al zeven en een halve eeuw oud en allerlei beroemdheden hebben
haar bezocht en ook bezongen. Ronsard dichtte in de 16e eeuw:
Et cependant la foire fut ouverte
De St-Germain, ou ceux qui ont le coeur
Adoloré d'amoureuse langueur,
Où ceux qui ont une ardeur véhémente...
Vont d'une gaillarde bande!

Doch de grootste uitgelatenheid kwam er in de 18e eeuw. Tegenwoordig op het plein
voor de St-Sulpice-kerk gehouden (sinds 1922), nadat ze een schijndood van een
eeuw geslapen had, was haar eeuwenoude plaats op enkele honderden meters afstand
van dit plein: daar waar thans de overdekte m a r c h é S t -G e r m a i n gehouden
wordt. Men beweert dat deze foire reeds dateert van de middeleeuwen; (gesticht door
den abt van het St-Germainklooster, dat zich nabij het oude kerkje van dien naam
bevond; mogelijk had ze toen geringe beteekenis en is de meening juist, dat de
eigenlijke jaarmarkt eerst in de 16e eeuw ontstond, nadat de abt van het klooster
St-Germain (dat een zeer groot gebied bezat op den linker Seine-oever - waar toen
nog de wijnstok tierde! -) den bouw van een grooten steenen hal had bevolen waarin
340 loges en winkels konden ondergebracht worden. Oorspronkelijk diende de foire
voornamelijk voor de arbeiders, de onderhoorigen van de abdij, die tot de 16e eeuw
woon-
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den op het uitgestrekt gebied van de abdij, dat bijna het geheele latere quartier
St-Germain bevatte. Toen in de 16e, 17e eeuw eenige grootere huizen in deze buurt
verrezen, doch vooral toen in de 18e eeuw de adel uit Versailles begon terug te keeren
en het mode werd, dat de welgestelde families haar groote hotels lieten bouwen
tusschen de Seine en de rue de Sèvres, werd de foire meer en meer een plaats van
vermaak der galante wereld, waar tevens luxe-artikelen verkocht werden.
Oorspronkelijk duurde de foire slechts enkele dagen, doch weldra bleef zij 2 à 3
maanden: van Februari tot Paschen en dikwijls nog langer; tegenwoordig duurt ze 4
weken (einde Mei- begin Juni). Toen in de tweede helft van de 17e eeuw de
handelsmarkt tegelijk een plaats van vermaak werd, waar men koorddansers,
wondermenschen en acrobaten kon bewonderen kwamen er allengs ook kroegen en
danslokalen, waar kooplieden, pretmakers en avonturiers zich vereenigden.
H i e r ontstond in 1672, toen de Fransche koning zijn best deed om ons land zoo
ongezellig mogelijk te maken, voor het eerst een ‘m a i s o n d e c a f é ’ en later
richtte een der bedienden van dit café hier ook het eerste ‘cabaret’ op.*)
Maar er ontstond nog meer op deze foire! De gebroeders Allard exploiteerden er
hun marionetten-theatre, eveneens in de 2e helft der 17e eeuw; de poppen werden
vervangen door levende acteurs en zoo ontstond het kermistooneel, l a s c è n e à
t r é t e a u x . Toen Lesage later meeningverschil kreeg met het officieele tooneel,
moet hij herhaaldelijk zijn toevlucht gezocht hebben bij het gewillige
‘schragentooneeel,’ dat zich aanvankelijk vooral gekenmerkt had door nogal vroolijke,
maar grove stukken, o.a. ‘de Vermakelijkheden van de Liefde en de Tooverkunst’.
De dynastie der Nicolets, zeer populair in het Parijs van de 17e en 18e eeuwen, die
later op den boulevard speelden, moet veel bijgedragen hebben tot het succes van
dit kermistooneel, ontstaan op deze foire, die eens door geestelijken gesticht werd.
Later beroemd geworden tooneelgezelschappen zooals l'Ambigu, la Gaité, Variétés,
Vaux Hall, zelfs de Opera Comique moeten hun oorsprong op deze foire gehad
hebben; deze verliet de foire in 1176, begon daarna met parodieën en tooneelstuken
van Favart, Dauvergne etc. Doch aanvankelijk had het kermistooneel het niet
gemakkelijk; de tooneelspelers van Lodewijk XIV protesteerden tegen deze
concurrentie en een reeks van processen had ten gevolge, dat op de foire niet anders
dan zwij-

*) Eerst in de tweede helft der 19e eeuw in 1867 ontstonden de eerste ‘brasseries de femmes’;
een caféhouder, die heel slechte zaken maakte en er slechts één manlijke bediende op na
hield, kwam op het idee om deze te vervangen door Marseillaansche meisjes (1867). Weldra
was nu zijn koffiehuis te klein en werd het leeg in de naburige café's. Dit voorbeeld
veroorzaakte natuurlijk spoedig navolging. Op den boulevard St. Michel, enkele honderden
meters van de foire St. Germain, waar thans de kleine g a r e d u L u x e m b o u r g is,
ontstond in denzelfden tijd het eerste Parijsche ‘Café Concert’; het was ook het eerste café,
waar het vrouwelijk element werd toegelaten.
(‘L e Q u a r t i e r L a t i n , h i e r e t a u j o u r d ' h u i ’ door Bayard)
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gende stukken, pantomimes en ‘pièces à écriteaux’ gegeven mochten worden. Op
die papieren of borden stonden dan de coupletten, die het p u b l i e k kon zingen ter
begeleiding van de acteurs! Men begrijpt welk een gezellig rumoer een dergelijke
voorstelling kon opleveren! Een variatie op deze methode had plaats o.a. met een
stuk van Lesage, in 1713, ‘A r l e q u i n , r o i d e S e r e n d i b ’; bij deze voorstelling
zag men van den fries boven het tooneel, lange banen papier dalen, waarop de tekst
vermeld stond en die door kleine als engelen gekleede (of ontkleede) kinderen werden
vastgehouden ...*) Een andere manier om de wet te ontduiken was, het onmiddellijk
verdwijnen van den acteur in de coulissen, als zijn tegenspeler moest antwoorden,
etc.
In 1715 werd de vrijheid, zoolang beperkt door den naijver van de C o m é d i e
F r a n ç a i s e , eenigszins uitgebreid: men mocht parodieën op de kermis spelen en
het volgende jaar waren er zelfs twee opéra's-comiques! De tegenwoordige stamt
ervan af. Ook de foire St-Laurent deelde natuurlijk in deze meerdere toegevendheid:
in 1878 mocht er ook een t h é a t r e d e v a u d e v i l l e optreden en met ‘pièces
poissardes’.†) Een nadere beschouwing van de foire-thedters in verband met het
stads-tooneel moge hier volgen; de in April j.l. in museum Carnavalet gehouden
tooneeltentoonstelling, speciaal acteurs, schrijvers, decors en schouwburgen van
einde 17e-eeuw, 18e, en begin 19e eeuw betreffende, bood hiervoor menige illustratie.
In die periodes en ook later in de 19e eeuw, was het Fransche tooneel van zeer grooten
invloed op het buitenland, zooals in de koningin-Elizabeth-periode het Engelsche,
zooals tevoren de ‘comedia del arte’ en vooral de enscèneering der Italianen. Zegt
men niet, dat de kermis en...kardinaal Mazarin de Fransche opera gesticht hebben.
De kardinaal was verzot op opera's en liet de operatroepen komen uit zijn land, daar
men in Italië op dit gebied vooruit was. Hij liet ook de uitstekende regisseur Torelli
komen, over wiens decors men weldra verrukt was. De Italiaansche muziek maakte
minder opgang, doch Torelli vond men een ‘Grand Sorcier’ en la Fontaine noemde
hem een ‘Magicien expert et Faiseur de Miracles’... en de poeët Maynard loofde in
een vers een decor changement ‘où les poissons nageaient, il fait naître des roses’!
Doch ook de kunstminnende Mazarin werd gehuldigd! Voiture dichtte:
Quels honneurs te sont dus, grand et divin Prélat,
Qui fait que désormais tant de faces changeantes
Sont dessus le théatre et non pas dans l'Etat!

Ook de comédie Italienne was hier langen tijd populair: reeds op

*) Deze en andere bijzonderheden werden ontleend aan ‘Les Plaisirs de la rue,’ door André
Warnod.
†) Letterlijk: vischwijf-achtige stukken.
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de foire, St-Laurent,*) daarna in de stad, o.a. op den naar haar genoemden boulevard.
Als oord van vermaak beleefde de foire St-Germain in de vroolijke 18e eeuw
natuurlijk haar grootste glorie; Louis XV opende haar in 1725 persoonlijk. Doch in
1762 brandde ze tot den grond af. Men was echter zoo zeer op haar gesteld, dat ze
het volgende jaar weer verrezen was en er met vernieuwden moed werd feestgevierd;
men vond er een vauxhall, een pavillon chinois, een prachtige balzaal. De vreugd
werd er zoo losbandig, dat men het maar beter vond, toen de binnenlandsche toestand
ongunstig werd, haar te sluiten (1790). Zij werd na de revolutie niet meer geopend
en de keizerlijke regeering schonk in 1811 het geheele terrein, dat aan de abdij van
St-Germain behoorde, aan de stad. Deze bouwde er later een overdekte marktplaats
van veel geringer afmetingen. De foire St-Laurent was reeds eerder ter ziele. Trouwens
reeds vóór de revolutie hadden fragmenten van de foires, acrobaten, goochelaars,
koorddansers en tooneelspelers zich verplaatst naar den boulevard. De foire, St-Ovide
(gehouden op de place ‘Vendome’, na 1773 op de ‘place Louis XV’ thans ‘de la
Concorde’ geheeten) waar behalve dierentemmers en koorddansers, de e n v o g u e
zijnde modistes, couturiers en coiffeurs hun elegante clientèle ontvingen en vele
andere foires, verhuisden nog vóór de revolutie ze wegvaagde naar den faubourg du
Temple. De tegenwoordige Boulevards Beaumarchais, Filles du Calvaire die thans
eenigszins provincialen indruk maken en de Boulevards du Temple waren toen
wandelplaatsen der groote menigte, zooals thans de meer westelijke boulevards dit
zijn. Vooral de boulevard du Temple en later de boulevards St-Martin en St-Dénis,
toen nog ongeplaveide lanen met vijf rijen boomen geleken lang gerekte kermissen,
waar nabij de steeds in aantal toenemende schouwburgen acrobaten, goochelaars,
koorddansers etc. hun vertooningen hielden. De draken, die men in die theaters
vertoonde, waren eind 18e, begin 19e eeuw zoo in trek, dat men den boulevard du
Temple in dien tijd b o u l e v a r d d u C r i m e noemde. Doch allengs maakten de
tenten en geïnproviseerde theaters plaats voor permanente schouwburgen. Er was
een ‘Vauxhall d'été’, het door Sarah Bernhard, Rostand en de Coquelins later
beroemde ‘Théatre de la Porte St-Martin’ werd reeds in 1781 gebouwd, was in die
dagen een toevlucht van de opera, die door tallooze branden (toen in het Palais Royal)
tot 1794 voortdurend verhuisde; het brandde tijdens de commune af en in 1873
verrees het tegenwoordige gebouw). Meer en meer verdwenen de straatvertooningen,
toen café's (‘café d'Alexandre’, le Grande Turc, etc.) en café's chantants verrezen en
de nieuwe wegen werden aangelegd, ook al jammerde men:

*) Décors van Toscania vertoonden in het ‘Theatre Pittoresque,’ ‘regen, storm en donder,
schepen, die vergingen’ etc.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

252
....Christoph’, Gogo, l'on supprime
Le vieux séjour du plaisir
Oh! que vas-tu devenir
Sans ton boulevard du Crime!

en allengs werden de boulevards de pantoffelparades waar ‘tout Paris’ de b e a u
m o n d e in haar carossen, de door gardes-te paard geëscorteerde vreemde prinsen
kwam bewonderen. Een van de oudste schouwburgen in die buurt is ‘Déjazet’, het
‘Gymnase’ dateert van 1820, het ‘Variétés’ reeds van 1807. Zoo verplaatsen de
schouwburgen zich met de mode meer westwaarts, de Opera verhuisde van de Porte
St-Martin naar de rue de Richelieu (toen rue de la Loi) in 1794, nadat de revolutie
haar ‘Théatre des arts’ gedoopt had.
De Opera Comique bleef tot 1762 op de kermis. Toen kwam ze in het z.g. ‘Hotel
de Bourgogne’, waar werken van Favart, Dauvergne, parodieën werden gegeven.
Na een verblijf in de rue Française en de rue Mauconseil, kwam men in de 1e Salle
Favart (1783-1801) terrein van het vroegere hotel Choiseul. De zangers, trots op den
titel ‘Comédiens du Roi’ wilden niet, dat hun schouwburg op den boulevard kwam,
uit vrees te worden genoemd ‘tooneelspelers van den Boulevard’. In 1789 verscheen
een concurrent onder directie van Chirubini en Viotti, doch toen er met deze in 1801
een fusie ontstond onder den naam Opéra Comique begon de groote succestijd (met
o.a., de Barbier de Séville, la Dame Blanche, etc.) Men blijft verhuizen; een sleepend
bestaan in Salie Ventadour (1829-36) ondanks werken als Zampa, dan veel succes
in Th. des Variétés, place de la Bourse, in 1840 in een nieuwe Salie Favart en
successen met Damnation de Faust, Carmen, Romeo etc. en toch, Carmen kon het
toen maar tot 50 voorstellingen brengen! Na een fatalen brand weer verhuizen, drie
maal, dan eindelijk 1898 in de tegenwoordige 3e Salie Favart, wier ambitie nu is om
wèl een gevel op den boulevard te krijgen.
Daar de oudste tooneelgezelschappen, de troep van l'Hotel de Bourgogne (‘Troupe
Royale’, dateerend van ± 1600) en die van ‘le Marais’, van Molière, te zamen later
de Comédie Française en de opera aanvankelijk op de linker Seine-oever, in de
onmiddellijke nabijheid van de Foire St-Germain, speelden, eerst onder haar
begunstiging, daarna zeer door haar beconcurreerd, zien we nog even naar haar eerste
geschiedenis.
Molière speelde behalve in een kaatsbaan op de Quai des Célestins (tegenover
l'Ile St-Louis ziet men nog de toegangspoort)*) in l ' I l l u s t r e

*) Kaatsbanen waren de uitverkoren plaatsen in dien tijd om te worden getransformeerd in
schouwburgen. Het is niet waarschijnlijk, dat men - zooals in Engeland (in 1576) - een
afzonderlijke schouwburg bouwde voor een tooneelgezelschap. De eerste zaal van de opera
(1671) was een kaatsbaan (43 Rue de Seine). Lulli begon kort daarna zijn opera in een
kaatsbaan Rue de Vaugirard (‘le Théatre Français’ door Poinsot).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

253
T h é a t r e , ter plaatse van 112 en 114 van de tegenwoordige rue Mazarine (1654)*),
terwijl de gebroeders Alard, aanvankelijk marionnetten-théatre op de foire St-G.,
zich reeds in de rue de Buci (no. 12) hadden gevestigd en het T h é a t r e
G u é n è g a u d zich 42 rue Mazarine bevond. Na den dood van Molière (1673)
kwamen hier de troep van Molière en ‘la troupe du Marais’. Lodewijk XIV gelastte
de vereeniging van dit théatre met het théatre Hotel de Bourgogne, onder den naam
van Comédie Francaise (1680), die tot 1770 een gebouw bespeelde in de
tegenwoordige rue de l'Ancienne Comédie (no. 14). De Com. Fr. kreeg daarna tijdelijk
een zaal in de Tuilerieën, totdat het oude Odeon (nabij het Luxembourg) voor haar
gebouwd was (1782). Hier kreeg het partere publiek voor het eerst zitplaatsen. De
claque werd er afgeschaft.
De Fransche Koning bemoeide zich ook hier met de opera: Lulli werd zijn protégé
en om deze te steunen liet hij eenvoudig de reeds bestaande opera (ter plaatse van
43 rue de Seine en 42 rue Mazarine) sluiten.

*) Molière kreeg ± 1658, na vele omzwervingen in de provincie, van Lodewijk XIV toestemming
om diens schouwburg ‘Le Petit Bourbon’, gelegen ter plaatse van de colonnade van het
Louvre en van den daarvoor zijnden kleinen tuin te bespelen. Daarna bespeelde hij gedurende
13 jaar een zaal van het vroegere Palais Royal (hoek Rue de Valois).
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Paschen,
door J. Slauerhoff.
Zuid-Atlantische Paasch,
Ver van klokluidende kerken.
De bemanning hoeft niet te werken,
Het zeil hangt stil aan de ra's,
Zooals de wolken in 't zwerk, en
Van Zondag is niets te merken.
't Is tweehonderd jaar her
Dat Jacob Roggeveen,
Onze laatste zeevaarder,
Op vroegen Paaschochtend alleen
In den Stillen Oceaan
Een groep van drie bergspitsen peilde,
Daarna een grauw eiland omzeilde.
Hij zond zijn sloepen aan wal,
Zij vonden geen vruchten, geen vee,
Het water was troebel en brak,
Menschlijk leven ontbrak.
Wel stonden overal
Beelden, uitziend over zee,
Ruw, grootsch en ontevreê.
Doodshuizen en grafspelonken,
Donker verwilderd riet,
Afgoden in 't zand gezonken,
Meren vol troebel water,
Een aschgevulde krater Resten, en anders niet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

255
Wel zag men een vlucht gevlekte
Reeën, maar geen werd geschoten,
Wel werden door langgerekte
Echo's galmgaten ontsloten,
Zij hoorden 't gekrijsch der gewekte
Dooden - toen vluchtten de booten.
Die het rijk Zuidland zocht
En een dood eiland vond,
Maar den ge vaar vollen tocht
Door 't Onbekende bestond,
Keerde, ziek en gewond,
Werd in Oost-Indië een prooi
Van het Bewind welks octrooi
Hij door zijn wereldreis schond Keerde, in zijn geest gewond,
En werd in Holland gehoond.
Hij leefde verder in Veere,
Beschouwd als een godlooze dwaas,
Belasterd door predikanten,
Beloerd van achter het gaas
Van horren met kamerplanten.
Ieder jaar keerde het Paasch,
Maar 't eiland nimmermeer.
Het was een gevloekte plaats:
Begrijpt men wat er gebeurde
Met het geknakte leven
Van Jacob Roggeveen
Als men weet dat hij betreurde
Er niet te zijn gebleven
Daar, in die doodschheid, alleen?
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Eva,
door Hélène Swarth.
Hoe laag en lokkend laat, in avondgrauwen,
Als luie sluike gifgezwollen slangen,
De Boom Verboden al zijn twijgen hangen,
Terwijl den grond hij grijpt met wortelklauwen!
In Eva zwelt bedwelmend week verlangen,
Als weelde in smart, waarvan haar oogen dauwen,
Den Boom Verboden, stil, tot morgenblauwen,
Mysterievol aan 't brandend lijf te prangen.
Hij ruischt - O luister! 't Lijkt de stem van d' avend.
- ‘O neem en eet! mijn vrucht is koel en lavend,
En eeuwig leven geef ik u, als goden!’
En de appel valt - Zij eet en wacht een wonder.
Haar mond is bitter van de vrucht verboden Rood blinkt een zwaard en dreigend dreunt de donder.
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Tilly
door H.C. Fellinga.
(Vervolg). V.
ALS het middagmaal was afgeloopen bij de familie Branders, en het witgeschorte
dienstmeisje samen met mevrouw het tafellaken had opgevouwen, netjes in de plooien,
en het pluche tafelkleed had neergelegd, zette Greta eigenhandig de inktpot op Frits'
plaats met een krant er onder voor het morsen, en de drie dictionnaires legde ze
plechtig op de plaats, die door Tilly (Tante Tilly) ingenomen zou worden - àls ze
kwam, ten minste - en dan spoorde ze Frits aan om maar vast te beginnen, anders
kwam hij niet klaar.
Dit was het sein voor Jan, om haastig naar boven te vluchten. Frits moest zijn
huiswerk maken. Hij mocht niet gestoord worden! Frits, die den heelen dag een
dood-gewone schooljongen was geweest, die niets had in te brengen thuis, werd
plotseling de gewichtigste persoon in het heele huis.
De twee jongste kinderen werden naar bed gestuurd. De twee oudste meisjes, die
nog te jong waren om veel huiswerk op te hebben, maar toch weer te oud om dadelijk
na het eten naar bed te gaan, mochten opblijven, op voorwaarde, dat ze zich doodstil
hielden en weinig plaats aan de tafel innamen, terwijl Greta zelf zich vergenoegde
met een bescheiden plaatsje en de ondergeschikte rol van toeschouwster, behalve als
het noodig mocht zijn een vermanend woord te spreken.
Diep zuchtende, maar gewillig genoeg, begon Frits de werkzaamheden. Als hij in
zijn agenda zag, dat hij wiskunde-vraagstukken op had, begon hij daarmee, want
Tante Tilly wou nu eenmaal, dat hij ze eerst zelf probeerde. Nu, dat probeeren was
't werk van enkele minuten, en daar het eene al moeilijker scheen dan het andere,
moest hij gewoonlijk bij allemaal een kruisje zetten, ten teeken, dat hij ze niet ‘kon’.
Daarna, na lang en ernstig zijn agenda geraadpleegd te hebben, begon hij aan een
ander vak, maar werd, helaas, maar al te dikwijls aangegrepen door een
onweerstaanbare lust om wat te teekenen, en met af en toe een blik op zijn moeder,
- want al breide die ijverig, ze was toch heel waakzaam, - illustreerde hij zijn
leerboeken met vliegmachines en stoombooten of iets dergelijks, totdat Tante Tilly
kwam, en clan begon het werk in vollen ernst.
Tante's eerste vraag was gewoonlijk:
- Heb je wiskunde, Frits?
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En als Frits haar dan zijn wiskunde-boek met de vele kruisjes overhandigde, wierp
ze zich met grooten ijver, gretigheid bijna, op de onopgeloste vraagstukken.
Tilly hield van wiskunde! Hoe moeilijker de problemen, des te liever was 't haar.
Frits merkte op, dat tante bepaald teleurgesteld was, als hij geen vraagstukken had
voor haar.
Ondertusschen mocht Frits niet leegzitten. Hij moest nu flink aan de gang. 't Ging
niet aan, dat tante zoo hard voor hem zwoegde, terwijl hij zijn tijd verbeuzelde.
't Was doodstil in de kamer, Tilly ging geheel in haar werk op. Ze liet het kopje
thee, dat Greta bij haar neergezet had, koud worden en peinsde en cijferde maar
zonder òp of òm te zien, totdat ze klaar was. Dan zei ze met een triomfantelijk
glimlachje:
- Zie zoo Frits, nu zal ik ze je uitleggen!
En zóó eenvoudig en duidelijk waren Tilly's uitleggingen, dat Frits ze zonder de
minste moeite begreep. Dikwijls gebeurde het, dat Frits, op zijn beurt, de andere
jongens op school kon helpen, en een enkele maal, als er een bijzonder moeilijk
vraagstuk opgegeven was, was Frits de eenige leerling, die de oplossing had gevonden.
Zoodoende had Frits op school de reputatie gekregen van een ‘wiskunde-hoofd’ te
hebben, en als zijn wiskunde-repetities wat onbevredigend uitvielen, moest dit geheel
aan zenuwen toegeschreven worden!
Greta wist tot haar spijt niets van wiskunde af, en al luisterde ze nóg zoo aandachtig,
ze kon er geen touw aan vast maken, en dat hinderde haar altijd een beetje, omdat
het haar een gevoel van inferieuriteit gaf, wat ze trachtte te verbergen door eenigszins
geringschattend over Tilly's wiskunstigen aanleg te spreken. Aan den anderen kant
moest ze toch wel zeggen, dat Frits haar meeviel, want als je al die moeilijke dingen
kon begrijpen, dan was je zoo onbekrabbeld niet!
Een groote geleerde was Greta niet, maar zoodra Tilly begon met de andere vakken,
kwam ze toch op bekender terrein. Dan kon ze, als het noodig bleek, een woordje
meespreken. En het bleek wel eens noodig!
Tilly was vrij aardig op de hoogte van de vreemde talen, maar ze stelde niet veel
belang in Frits' thema's en vertalingen en grammatica-lessen en scheen het onnoodig
te vinden er veel tijd aan te besteden. Als Frits op school maar een redelijk figuur
sloeg, was ze al tevreden. Maar het was af en toe gewoon ergerlijk, vond Greta,
zooals die Tilly zich van de aardrijkskunde- en geschiedenis-lessen af kon maken!
Als dus de wiskunde-boeken opgeruimd waren, begon Greta zich ook een beetje
met het onderwijs te bemoeien.
- Tilly, als Frits een woord verkeerd uitspreekt, moet je 't hem over laten zeggen.
Of je 't hem nu al verbetert, helpt niet, hij moet het zélf

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

259
herhalen, net zoo lang totdat hij 't goed doet. Anders leert hij 't nooit!
Of het was:
- Ja, Tilly, nu heb 'k jòu die vertaling hooren doen, maar Frits z'n geluid heb 'k
niet gehoord, terwijl Frits morgen op school z'n les moet opzeggen, en jij niet!
Een anderen keer, toen Tilly, nadat ze letterlijk de geschiedenis-les was
doorgevlogen, het boek dichtsloeg met een opgelucht: ‘Zie zoo!’ riep Greta
verontwaardigd uit:
- Maar Tilly, die les zit er toch nog niet in! Zou je nou niet nog eens van voren af
aan beginnen! Zoo'n haast heb je immers niet!
En eens was het zelfs gebeurd, dat Tilly Frits den raad gaf een paar thema's, die
er bij ingeschoten waren, op school maar van een jongen over te schrijven.
Dit was Greta werkelijk te kras geweest!
- Als dat pedagogisch moet voorstellen! snauwde ze Tilly toe. Wat leert Frits nu
van overschrijven! Daar heeft hij immers niets aan! Bovendien, ik houd niet van
bedriegen, Tilly.
't Was bij die gelegenheid, dat Tilly Frits een knipoogje had gegeven, maar,
gelukkig, dat had Greta niet gemerkt!

VI.
Moeder was wel teleurgesteld geweest, toen Tilly haar zei, dat ze weer naar Frits
moest, maar Tilly had haar getroost met de belofte, dat ze tenminste den Zondag den
heelen dag thuis zou blijven, en dan het was immers maar om een paar dagen te doen;
als de repetities afgeloopen waren, kwam de Kerstvacantie, en dan hoefde ze Frits
veertien dagen lang niet te helpen, en zelf zou ze vier dagen vrij hebben van haar
kantoor. Wat zouden ze samen een heerlijke dagen kunnen hebben, dan! En veertien
vrije avonden! 't Zou alweer een eindje in Januari zijn, voor ze weer naar Frits moest
gaan, en het zou dwaasheid zijn om daar nù al aan te denken. Als eerst die nare
repetitie-tijd maar voorbij was!
- 't Is zoo koud, en 't waait zoo! 'k Begrijp niet, dat je daar nu lust in hebt, iedere
avond na 't eten, zoodra je de vaten gewasschen hebt, er weer door te gaan! zei
moeder.
Maar Tilly haalde haar schouders op, en zei, dat ze dat heelemaal niets vond!
Slecht weer! Ze lette daar niet eens op!
En dus deed Tilly haar ouden regenmantel aan, beloofde moeder gauw terug te
zullen keeren, en fietste zoo hard ze kon naar Frits, om hem zijn Duitsche repetitie
in te pompen.
Greta was heel blij haar te zien verschijnen, Tilly had het wel beloofd, maar je
wist 't toch nooit met moeder!
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Tilly begon dadelijk vol ijver te werken met Frits. Duitsch was wel niet haar
lievelingsvak, maar ze had zich voorgenomen, zich eens extra voor deze repetitie in
te spannen, ze moest haar schade inhalen, en tevens wilde ze Frits leeren, hoe hij
werken moest. Nadrukkelijk en beknopt legde ze iedere les uit, en wees Frits op de
moeilijkheden. Telkens wist ze hem te voorspellen, wat waarschijnlijk in het
proefwerk zou voorkomen. ‘Let hierop!’ ‘Let daarop!’ was het voortdurend. Ze sloeg
over, wat ze zeker wist, dat toch niet gevraagd zou worden, maar behandelde nog
eens terdege een paar kwesties, die altijd groote struikelblokken waren.
Greta luisterde goedkeurend toe. Ze was goed op dreef, Tilly. O, ze kon wel, als
ze maar wilde! Waarom deed ze niet altijd zoo haar best? Als ze nu iederen
Zaterdagavond eens een half uurtje zóó met Frits gerepeteerd had!
Frits was er ook geheel in, hij had langen tijd niet met zoo'n energie gewerkt. Maar
toen ze ruim twee uur bezig waren, begon hij moe te worden, en zijn ijver verslapte.
- We houden op, zei Tilly, we hebben genoeg gedaan voor vanavond. Ik zal je nu
nog even zeggen, wat je morgen doen kan, dan gaan we Maandagavond verder.
- Maar je komt toch morgen? protesteerde Greta.
- Nee, morgen niet, ik heb moeder beloofd bij haar thuis te blijven, maar ik zal
mijn best doen geregeld te komen, totdat de rapport-cijfers zijn ingeleverd.
Die Tilly! Telkens dacht je, dat het je gelukt was haar naar je hand te zetten, maar
dan ineens merkte je weer, dat ze ten slotte toch deed, wat ze wilde, zonder zich aan
iemand te storen!
En dus, met moeite haar Zondagen verdedigende, ging Tilly dagelijks naar het huis
van haar broer, en wijdde zich energiek aan haar taak, zonder zichzelf in het minst
te sparen. Ze bekommerde zich niet om regen en wind en vermoeienis. Ze ging zóó
op in haar werk, dat het haar volkomen voldoening gaf, en ze zou niet tegen nog
grootere inspanning opgezien hebben, als het niet was om moeder. Als ze zich maar
niet altijd zoo ongerust hoefde te maken over moeder! O, als ze zich maar niet zoo
moest verdeelen!

VII.
Het kerstrapport van Frits was meegevallen. Ja, eigenlijk was het zóóveel beter
geweest, dan men verwacht had, dat Jan had gezegd: - 'k Geloof nu toch werkelijk,
dat we 't met die jongen gewonnen hebben!
Toen Tilly dien avond kwam, maakte Jan haar zijn compliment over het succes,
dat ze met haar leerling behaald had.
Tilly straalde van blijdschap.
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- O, maar Frits heeft het heusch aan zichzelf te danken. Als hij niet zoo flink zijn
best had gedaan....
Frits zette een bescheiden, braaf gezicht op.
Greta was ook zeer in haar schik. Ze gaf Tilly een kus, en bedankte haar, daarmee
toonende, dat ze niet kleinzielig was.
- Ja, Tilly, zeker. Als Frits niet gewerkt had, zou jij ook niets hebben kunnen
uitrichten, maar toch wil 'k wel erkennen, dat jij óók je best hebt gedaan. En Tilly,
je krijgt wat van me, hoor! Als 'k maar wist wat! Je bent zoo'n weelde-popje, je hebt
al zoo van alles. Nu, maar ik zal wel eens rondkijken, als ik weer eens in de stad
kom. Jammer, dat ik zoo zelden tijd heb om te gaan winkelen.
Tilly kende Greta's beloften. Ze wist, dat Greta in dergelijke gevallen tamelijk
vergeetachtig was, maar het kon haar niet schelen. Ze voelde zich zoo gelukkig! 't
Was zoo'n heerlijke dag geweest!
't Was al begonnen, voor ze naar haar kantoor ging.
Moeder, die in den laatsten tijd dikwijls zoo tobberig kon zijn, was vanmorgen
bepaald opgewekt geweest, vroolijk bijna. De lieveling! Ze had zoo weinig, en
verheugde zich nu zoo op Tilly's vacantie!
Toen, op het kantoor, werd haar verteld, dat het nu vaststond, dat er ditmaal weer
tantièmes zouden worden uitbetaald. 't Was in jaren niet gebeurd, maar de zaak ging
zóó uitstekend, dat iedereen een volle maand salaris extra zou krijgen. Bovendien
hoorde Tilly, dat ze met Januari tien gulden opslag kreeg.
En nu nog Frits' rapport! O, 't was te goed om waar te zijn! Al die prettige dingen
maakten haar opgewonden. Toen ze keek naar de plechtige dictionnaires en Frits'
schriften met de omgekrulde kaften, had ze volstrekt geen lust aan het werk te gaan,
't was eigenlijk toch ook niet noodig, vond ze, zoo vlak voor de vacantie. Als ze een
goed opvoedkundige was geweest, zooals Greta, zou ze Frits voorgehouden hebben,
dat er nu dubbel hard moest gewerkt worden, en dat hij nu alvast moest gaan denken
aan zijn volgend rapport. Maar voor Tilly was dit rapport het einde van alles, er was
nog wel school, maar het telde niet meer mee, wat je nu deed.
Om Greta plezier te doen begon ze toch nog even wat te werken, maar ze had er
haar hoofd niet bij, en Frits evenmin. Dus, daar het toch niet ging vanavond, maakte
ze al gauw een einde aan de lessen en de boeken dichtslaande, zei ze:
- We zijn klaar, hè, Frits! En tegen Greta:
- Ik moet eigenlijk nog een boodschap doen, 'k wou moeder eens verrassen met
een mooi handwerk. Ik heb vier dagen vacantie van m'n kantoor, dan kan ik er haar
wat aan helpen.
- Hè, vier dagen vacantie? Hoe komt dat?
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- Nu, de Kerstdagen, en dan is er een Zondag en Zaterdag bij; Zaterdag is toch maar
een halve dag.
- Nu, als ik de patroon was, zou ik zeggen, dan werken jullie Zaterdag de heele
dag, zooveel vrije dagen is niet noodig! Wat drijven ze dat alles op tegenwoordig,
tot in het belachelijke! Verbeeld je nu eens, dat een huisvrouw zou zeggen: ‘'t Is
Kerstmis, nu kook ik in geen vier dagen!’ Of als een boer in geen vier dagen zijn
koeien zou melken, of.... nu ja, 't zou toch te gek zijn, als alles vier dagen stil moest
staan!.... Maar ik vind 't natuurlijk heel prettig voor jou, Tilly, dat je vrij krijgt....
Maar is 't nu wel verstandig van je om voor moeder zoo'n duur handwerk te gaan
koopen, wat heeft 't mensch er eigenlijk aan? Waarom laat je haar niet wat nethemden
haken, of zoo iets. Je weet, ik houd er ook niet van om leeg te zitten, ik heb altijd
een dergelijk werkje onder handen, maar die luxe dingen maken, nee, daar zie 'k 't
nut niet van in!
- O, Greta, een mensch kan toch niet altijd zoo degelijk zijn! En moeder is zoo
blij met een cadeautje! Een heel enkel keertje mag ik moeder wel eens verwennen,
hè? Vooral nu 'k vandaag gehoord heb, dat ik een maand salaris extra krijg, en met
Januari tien gulden in de maand opslag.
Daar nou! Nu had ze 't aan Greta verteld, en ze had zich stellig voor genomen,
voorloopig althans haar mond te houden!
- Dan zou 'k eerst toch maar eens wachten, totdat 'k 't geld werkelijk in handen
had, en in ieder geval, verkwisten is altijd verkeerd!
Maar er viel niet met Tilly te redeneeren. Die deed, wat ze zich had voorgenomen.
Nooit luisterde ze naar goeden raad. Practische, verstandige Greta! Kortzichtige,
koppige Tilly!
Op weg naar den handwerkwinkel begon Tilly's opgewekte stemming te zakken.
Greta's raadgevingen en waarschuwingen drukten haar ter neer. Ze voelde zich opeens
moe en lusteloos. 't Liefst was ze maar dadelijk naar huis gegaan, maar ze wilde haar
plan niet opgeven, alleen omdat Greta met haar dwaze praatjes het haar tegen had
willen maken.
Tilly kocht haar handwerken in een winkel, waar ze al jaren lang kwam. Ze werd
meestal door de juffrouw zelf geholpen, en die wist precies, wat ze wilde hebben,
en gaf haar goeden raad. Ze wist Tilly in verrukking te brengen door haar prachtige
handwerken te laten zien, door haarzelf ontworpen, maar die meestal te kostbaar
waren voor Tilly's beperkte middelen, en die Tilly ter zijde moest leggen met een
zucht van onbevredigd verlangen.
- Nu ja, zei dan de vriendelijke juffrouw, 'k heb ook wel iets anders voor U, dat
niet zoo prijzig is. En altijd ging Tilly tevreden de winkel uit.
Voor den winkel in te gaan keek ze eerst, of er in de étalage ook iets
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lag, dat haar beviel, en bijna dadelijk viel haar oog op een kleed, dat al begonnen
was, en dat ze prachtig vond.
- 'k Zal gauw klaar zijn vanavond, dacht ze, want dàt kleed neem ik, ook al is 't
misschien wat duur!
Haar lusteloosheid had ze weer geheel overwonnen, en met een glimlach op haar
gezicht, stapte ze den winkel binnen.
Er waren verscheidene menschen in den winkel, en daar Tilly zag, dat de eigenares
bezig was, hield ze zich wat achteraf, want ze wilde liever door haarzelf geholpen
worden.
Maar opeens ontstelde ze. Ze hoorde een bekende stem. Teddy's stem! Daar, met
zijn rug naar haar toe, stond Teddy! Naast hem stond zijn vrouw, ze waren samen
bezig kleuren uit te zoeken voor een handwerk. Teddy had smaak. Hij had veel
verstand van handwerken. Dikwijls had hij Tilly raad gegeven met het kiezen van
kleuren. Eens, zes jaar geleden, had hij met haar aan dezelfde toonbank gestaan om
een zijden kussen te koopen. En nu stond hij daar met een andere vrouw. Zijn vrouw!
Nooit in al die zes jaren had Tilly hem meer ontmoet. Hij was volkomen uit haar
leven verdwenen. Ze had alleen gehoord, dat hij naar Amsterdam vertrokken, en kort
daarop getrouwd was, en dat hij twee kinderen had.
Ze had dikwijls zoo naar hem verlangd! O, wat had ze wel willen geven om hem
weer eens te spreken, zijn lach weer eens te hooren. Als het haar maar eens vergund
was geweest om Teddy's vriendelijke gezicht te zien! Zijn lieve, goedige oogen!
Nu stond hij daar met die andere vrouw. Tilly voelde haar beenen machteloos
worden. Onmogelijk weg te loopen. Ze zocht steun tegen de toonbank. Teddy's lach!
Teddy's stem!
- Hoe bonter de kleuren, hoe beter! Niet zooveel geel! Dat groen! Nee, Dora, geen
bruin, dat bederft 't effect totaal!
- Wordt U geholpen, dame? Gut, wat ziet U wit! Wordt U niet goed?
Nu scheen iedereen naar Tilly te kijken. Behulpzame handen werden naar haar
uitgestrekt.... Ze vluchtte den winkel uit.
De Kerstvacantie was niet heelemaal zoo prettig, als Tilly zich had voorgesteld.
Moeder gevoelde zich weer minder wel, ze klaagde over hoofdpijn en vermoeidheid.
De werkvrouw, die anders drie maal in de week kwam, bleef verscheidene dagen
weg, omdat haar man ziek was. Tilly had het dus heel druk met allerlei huishoudelijk
werk. Ze deed haar best het zoo vlug mogelijk te doen, maar toch jammerde moeder
den heelen dag, dat ze niets aan haar had.
Het handwerk, dat Tilly in een winkel in de buurt had gekocht, scheen
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moeder niet te bevallen. Ze zei wel, dat ze 't heel mooi vond, maar Tilly merkte al
gauw, dat 't niet in den smaak viel.
En zelf was Tilly ook voortdurend in een gedrukte stemming. Ze kon die episode
in den handwerk-winkel maar niet vergeten.
Zou Teddy haar herkend hebben? Iedereen had zoo naar haar gekeken! Of
verbeeldde ze zich dat maar? Misschien had de eigenares Van den winkel wel iets
gezegd: ‘Die dame koopt hier veel, ze heet Juffrouw Branders!’
Ze had er zoo sjofel uitgezien met haar ouden regenmantel, en Teddy's vrouw was
zoo keurig gekleed. Ze had smaak zich te kleeden, die Dora!
Hoe kwam het, dat Teddy weer in Den Haag terug was? Zou hij voor goed in Den
Haag blijven? Dan zou ze hem misschien telkens ontmoeten. Misschien zou ze hem
spreken. Hoe vreemd zou 't haar aandoen, als hij haar onverwachts aansprak. Nee,
dat zou hij niet doen. Niet na al die jaren! Maar toch, maar toch.... Ze hadden zoo
innig veel van elkaar gehouden!
Tilly leefde als in een droom. Moeder merkte het, dat ze stil was.
- Tilly, Tilly, wat ben je toch stil! En 'k geloof, dat je niet eens naar me geluisterd
heb, toen ik je verteld heb, dat Mevrouw Schaffelaar een nieuwe dienstbode heeft!
Tegen het einde van de Kerstvacantie schreef Greta Tilly, dat ze het zeer op prijs
zou stellen, als Tilly de laatste dagen van de vacantie alvast wat vooruit zou willen
werken met Frits.
Moeder barstte in tranen uit, toen Tilly haar Greta's briefkaart voorlas.
- Je gaat niet! Je gaat niet! snikte ze, Hoe durft Greta 't je te vragen! Laat Jan met
Frits werken, als 't noodig is! Of laat die groote jongen alleen werken! Een jongen
van vijftien, zestien jaar, die nog aan zijn huiswerk geholpen moet worden!
Het kostte Tilly veel moeite moeder te kalmeeren, en ten slotte beloofde ze haar,
dat ze niet naar Frits zou gaan, voordat de school weer begonnen was.

VIII.
In haar hart nam Greta het Tilly wel wat kwalijk, dat ze had durven weigeren de
laatste vacantie-dagen met Frits te werken, maar ze vond het verstandiger niets te
zeggen. Je moest oppassen met Tilly! Je kon meer van Tilly gedaan krijgen met
vriendelijkheid dan met boosheid. Wèl besloot ze er goed op toe te zien, dat Tilly's
ijver niet verslapte. Ze had nu gezien, dat er met Frits wel wat te bereiken was, als
hij maar aangepakt werd, en als het eenigszins in haar macht lag, zòu Frits aangepakt
worden, en niet alleen tegen den tijd, dat de repetities begonnen,
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maar van de beginne af aan! Zij ontzag zichzelf niet, maar zij had ook het recht te
eischen, dat anderen hun plicht deden.
En weldra had ze reden tot ontevredenheid.
Om het moeder zoo aangenaam mogelijk te maken, had Tilly het huishouden wat
anders ingericht. Al het huishoudelijk werk, dat ze anders na het eten deed, stelde
ze uit tot den volgenden morgen. Ze moest dan wel wat vroeger opstaan, maar moeder
sliep dan nog, en had haar dus niet noodig, en ze bereikte er mee, dat ze veel vroeger
met Frits kon beginnen, en dus ook weer eerder thuis was. Zoodoende kon ze ook
nog wat tijd aan moeder wijden. Voor ze het huis verliet, installeerde ze moeder zoo
gezellig mogelijk op haar slaapkamer. Ze zette een schemerlampje bij moeder neer,
stak het gaskacheltje aan, en gaf moeder wat lichte lectuur.
Meestal dommelde moeder dan al gauw in, en de eenzame uren vielen haar dan
niet zoo zwaar.
Die nieuwe regeling beviel Greta maar half. Ja, natuurlijk, ze was er op gesteld,
dat Tilly tijdig kwam, maar het was toch geen manier zóó vroeg te komen. Nauwelijks
waren ze klaar met eten, of Tilly belde aan.
Op zekeren avond was Greta nog bezig de dienstbode te helpen het tafellaken op
te vouwen, toen Tilly al verscheen.
- Je komt iedere dag vroeger! zei ze onvriendelijk. Hoe vroeg eten jullie wel niet?
Je moet toch zeker ook nog eerst je vaten wasschen?
Tilly gaf geen antwoord.
- 't Is niet goed voor kinderen dadelijk na het eten hersenarbeid te doen, vervolgde
ze, terwijl ze een kleur kreeg van boosheid, omdat Tilly geen antwoord gaf.
Nog zei Tilly niets. Haar gezicht was strak.
Als de dienstbode niet in de kamer geweest was, zou Greta zeker iets hatelijks
gezegd hebben, maar ze hield zich in.
Den heelen avond bleef Greta uit haar humeur. Ze nam wraak door Tilly
voortdurend in de tegenwoordigheid van de kinderen kleine terechtwijzingen te
geven, maar Tilly bleef volkomen kalm en onbewogen.
Klokslag negen uur stond Tilly op, Frits den raad gevende zijn aardrijkskunde les
zelf nog eens flink door te nemen.
- Ga je nu al weg? verwonderde Greta zich.
- Ja, antwoordde Tilly kort, ik heb haast, en ze vertrok.
Die avond gaf Greta, toen zij en Jan naar bed gingen, haar verontwaardiging lucht.
- En dan die malle haast om weg te komen! klaagde ze. Je zou zeggen, dat er een
vrijer op haar te wachten liep!
- Ik wou, dat het waar was! zei Jan.
- Dat er een vrijer op haar liep te wachten? spotte Greta.
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- Nu ja, ik bedoel, dat ik wou, dat Tilly nog eens tot een huwelijk kwam.
- Tilly nog trouwen? 't Idee! Nee, die trouwt niet, dat is nu een echte, geboren
ouwe vrijster!.... Ja, indertijd is ze geëngageerd geweest, maar dat dàt af is geraakt,
heeft me nooit verwonderd.
- Dat was vader zijn schuld.
- Och wat! Net of een jonge man zich stoort aan een vader. Wel nee, Teddy de
Roo was veel te blij, dat hij er af kon.
- Dat is niet waar. Als vader niet.... Maar wat doet het er toe! Er is toch niets meer
aan te veranderen.
- Dat was nu echt Jan weer, dacht Greta vol ergernis. Eerst maakte hij je gaande,
begon je iets te vertellen, dat je zes jaar lang zoo dolgraag had willen weten, en dan
was het: ‘Wat doet het er toe!’ en dan hield hij z'n mond!
Maar zoo liet ze zich niet afschepen!
- Nu wat heeft je vader indertijd gedaan? drong ze aan.
- Och, vader had iemand anders op het oog voor Tilly, antwoordde Jan, die spijt
had, dat hij gesproken had. Hoe hij Teddy z'n congé heeft gegeven, weet ik niet
precies, maar in ieder geval schijnt 't hem gelukt te zijn, Teddy er toe te brengen zijn
bezoeken te staken, en Tilly met rust te laten.
- Had hij iemand anders op het oog? Wie was dat dan wel? Zooveel kennissen
hebben jullie toch niet!
- 't Was Verheuvel.
- Wat! Ver heuvel! Jouw compagnon!
- Ja!
- 't Idee! Hoe kwam de goeie man er bij! Te denken, dat Verheuvel om Tilly zou
komen!
- Nu, hij maakte genoeg werk van haar. En zooals je weet, hij is nooit getrouwd.
- Gut, hoe romantisch! Maar waarom heeft hij Tilly dan nooit gevraagd? Of wil
je soms zeggen, dat zìj niet wou?
- Tilly hield van De Roo.
- Nu, Teddy heeft zich gauw kunnen troosten. Een knappe vrouw, die Mevrouw
De Roo! Och, en het is misschien maar beter zoo. Nu Teddy zoo'n schitterende positie
heeft, heeft hij een vrouw noodig, waar wat bij zit. Tilly is een goed kind, maar hoe
zou die diners en partijen kunnen geven, en een groot huis met veel personeel kunnen
besturen? Daar zou ze immers niets van terecht brengen. Nu ze weer in Den Haag
wonen....
- Is Teddy weer in Den Haag terug? vroeg Jan verwonderd. Zou Tilly dat weten?
Greta had het nieuwtje dienzelfde dag pas vernomen, maar ze antwoordde
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met minachtende verbazing in haar stem om zooveel onwetendheid:
- Natuurlijk weet Tilly dat! Iedereen weet het. Behalve misschien jij, maar jij weet
ook nooit iets!
- Arme Tilly! zuchtte Jan, en Greta knipte het licht uit.

IX
De Januari-maand scheen eindeloos. Het weer was somber, en koud. De winter
duurde nu al zoo lang. Reeds in November was het begonnen te vriezen.
Sneeuwstormen en regen waren gevolgd, en zoo was het den heelen winter
doorgegaan, één reeks van onaangenaam, slecht weer.
Tilly begon het zoo moe te worden 's morgens op te staan, als het nog donker was,
om haar zware taak te hervatten.
Ze had in zoo lang de zon niet gezien, en het eentonige van de sombere kou maakte
haar treurig en moedeloos.
En het ergste was, dat ze in den laatsten tijd zich weer zoo ongerust begon te maken
over moeders toestand. Moeder ging ongetwijfeld achteruit, zoowel lichamelijk als
geestelijk. Ze was veel zwakker geworden, en had last van hoofdpijn, iets, waar ze
vroeger nooit over geklaagd had.
En moeder, die vroeger zoo trotsch op haar huisje was geweest, verwaarloosde
het huishouden schromelijk. 't Kon haar blijkbaar niet meer schelen. En feitelijk
stelde ze nergens belang meer in. Met groote moeite slaagde Tilly er in, haar ertoe
over te halen wat te lezen, of te handwerken.
Dikwijls gebeurde het, dat als Tilly om vijf uur thuis kwam, moeder verzuimd had
de aardappelen te schillen, en de groente schoon te maken. Dit was de eenige taak,
die er nog van haar gevergd werd, en zeker waren zelfs haar krachten dààr nog wel
tegen opgewassen.
Zonder mopperen zette Tilly zich dan aan het werk. Moeder, berouwvol, omdat
ze zoo vergeetachtig was geweest, hielp dan ijverig mee, en smeekte Tilly onder
tranen het haar toch maar te vergeven.
Het vervulde Tilly met een bijna ondragelijk medelijden, moeder zoo deemoedig
en bedroefd te zien, en ze wist nauwelijks wat ze doen zou om haar te troosten.
Maar niet altijd was moeder meegaand en gemakkelijk; soms ook kon ze heel
lastig en koppig zijn, en dan wist Tilly geen raad met haar.
Op zekeren avond, toen Tilly, voor zij zich gereed maakte naar Frits te gaan,
moeder zooals gewoonlijk naar bed wilde brengen, weigerde moeder naar haar
slaapkamer te gaan.
- Nee, zei ze koppig. Ik ga niet naar bed. Dan val ik maar in slaap, en dan slaap
ik vannacht niet. Ik lig tegenwoordig heele nachten wakker. Ik blijf op, en jij moet
bij mij blijven, Tilly!.... Nee, Tilly, ik wil heusch
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niet naar bed, ik doe het niet! Doe die gaskachel maar weer uit, hoor! Ik blijf hier in
de kamer.
Tilly keek moeder hulpeloos, en als besluiteloos aan. Weer een nieuwe
moeilijkheid! Wat moest ze nu in Godsnaam toch doen!
Toen, opeens overweldigde het haar. Ze barstte in tranen uit.
Het was nu moeder, die troostte. Ze had haar arme, lieve Tilly verdriet gedaan.
- Tilly, lieveling, niet huilen, niet huilen! 'k Zal het je niet meer moeilijk maken!
Je hoeft niet om mij thuis te blijven! O, Tilly, ik schaam me zoo, dat ik zoo
veeleischend voor je ben. Maar ik zal nu beter oppassen, hoor!
Met bevende handen streelde moeder Tilly, ze trok haar naar zich toe, en kuste
haar. Alles, alles wilde ze wel beloven, als Tilly maar ophield met huilen.
En eindelijk was Tilly's huilbui bedaard. Ze glimlachte tegen moeder, en kuste
haar.
- Ik blijf vanavond thuis, zei ze. Want opeens gevoelde ze zich doodmoe, het zou
haar onmogelijk geweest zijn dien avond naar haar broers huis te gaan. Ze had den
heelen dag al hoofdpijn gehad, en haar schreien had haar uitgeput.
Moeder durfde nauwelijks blij te zijn, dat ze zoo onverwachts haar zin gekregen
had, en ze deed zelfs nog een flauwe poging om Tilly over te halen toch maar heen
te gaan.
Tilly bleef echter thuis. Ze was heel stil dien avond, telkens dwaalden haar blikken
naar moeder, die gerustgesteld, en tevreden nu met haar breiwerk bij de kachel zat.
Ze had eindelijk een besluit genomen. Ze had al te lang gewacht. Morgen moest
de dokter voor moeder komen.
- Wat kon een dokter voor haar moeder doen? had ze vroeger gezegd. Maar toch....
Die goede, ouwe Dr. Wouters was zoo vriendelijk, ze verlangde naar hem; als iemand
haar kon helpen, kon hij het. 't Zou al zoo prettig zijn eens vertrouwelijk met hem te
spreken. Nu, morgen kwam hij, dat stond vast.
Den volgenden morgen belde Tilly op haar kantoor eerst Dr. Wouters op, en daarna
haar schoonzuster.
Hoe moedig was ze, als ze telephoneerde! Dan liet ze zich niet intimideeren door
Greta! Kortweg zei ze, dat ze niet had kunnen komen den vorigen avond. ‘Waarom
niet? Waarom niet?’ klonk het driftig. ‘Zal ik je vanavond wel vertellen! 'k Heb nu
geen tijd,’ antwoordde Tilly, en beëindigde het gesprek.
's Middags tegen den tijd, dat ze de dokter verwachtte, werd ze weer
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wat onrustig. Als de dokter eens zei, dat moeder ernstig ziek was! Misschien was
moeders toestand wel veel erger dan ze gedacht had. Als hij haar eens verweet, dat
ze zoo lang gewacht had! En als hij eens verklaarde, dat moeder niet thuis verpleegd
kon worden! 't Was immers altijd moeders schrikbeeld geweest, dat ze weer
opgenomen zou moeten worden in een inrichting!
Maar toen Dr. Wouters tegenover haar in de huiskamer zat, en haar vriendelijk
toesprak, vatte ze weer moed.
Hij deed haar eenige vragen, en hield zich toen verder bezig met de patiënt. Tilly
luisterde toe, vol spanning.
Eindelijk was hij klaar. Hij schudde het hoofd, maar hij glimlachte.
- Ja, Tilly, ik schud m'n hoofd. Ik schud m'n hoofd, omdat jij zoo'n domme meid
bent om je ongerust te maken, en ook omdat je goeie moeder zich zulke dwaze dingen
in haar hoofd haalt. Die is me nota bene bang, dat ze haar in een gesticht willen
opsluiten! Wel, ik geloof niet, dat er in het heele land een gesticht is, waar ze haar
zouden willen hebben. De dokter bleef nog eenige tijd wat babbelen, en het
verwonderde Tilly, dat moeder zoo opgewekt en gewoon meepraatte. Toen stond hij
op om te vertrekken.
Maar in de gang hield hij Tilly staande. Hij keek haar ernstig aan.
- Het gaat hier zoo niet, Tilly, zei hij. Je hoeft niet te schrikken, je moeder kan
thuis blijven, maar ze mag niet de heele dag alleen zijn. Ik begrijp wel, dat jij je
betrekking niet op kan geven, maar er moet wat op gevonden worden. Je moet hulp
nemen. Je kunt gemakkelijk iemand krijgen, die je moeder overdag wat gezelschap
houdt, en het zou 't beste zijn, dat jij 's avond bij haar bleef. Ook voor jezelf. Op den
duur houd je het niet vol je zoo af te sloven. En waarom zou je ook? Je broer kan z'n
zoontje z'n werk toch immers wel laten maken bij een leeraar. Ik weet wel iemand
voor hem. Vijftig à zestig gulden in de maand, dat zal je broer zoo'n ijselijkheid niet
vinden!
Tilly kreeg een kleur. Vijftig à zestig gulden! Wat zou Greta zeggen, als ze dat
hoorde!
- Frits is zoo aan mij gewend, zei ze verlegen.
- O, gekheid! Onzin!
- Jan doet zooveel voor mij, dit is het eenige, wat ik voor hem kan doen.
- Je broer moest zich schamen, dat hij wil dat je zooveel van je krachten vergt.
Maar het moet nu uit zijn. Op die manier werk je jezelf in de grond.... Dus je hebt
me goed begrepen, je broer moet er voor zorgen, dat je moeder overdag gezelschap
krijgt, en hoe hij wil handelen ten opzichte van z'n zoontje kan me niet schelen, als
jij 's avonds maar je rust neemt!
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- O, maar het zal zoo duur zijn om een juffrouw bij moeder te nemen, en dan nog
een leeraar voor Frits!
- Duur! Trek je daar niets van aan! Ik weet toevallig, dat je broer er financieel heel
goed voor staat. Maar als je er tegen opziet de zaak zelf met je broer te bespreken,
zal ik het wel doen.
Tilly schrok. - Nee, nee, haastte ze zich te zeggen, het is beter, dat ik dat zelf doe.
Wat zou Greta dàt kwalijk nemen.
- Greta! Kwalijk nemen! Greta kan voor mijn part.... Nee, nee, ik ben heelemaal
niet bang voor Greta!
Tilly glimlachte. Alweer iemand, die niet bang was voor Greta! Vroeger had ze
haar vader dikwijls hooren zeggen, dat hij niet bang was voor Greta. Moeder, die
toch niet van de dappersten was, had, bij voorkomende gelegenheden, moedig
verklaard, dat ze niet bang was voor Greta. Zijzelf had meer dan eens gezegd: ‘Ik
ben heusch niet bang voor Greta!’ Zelfs Jan zou wel eens iets dergelijks gezegd
hebben, en nu was zoo waar de dokter ook al niet bang voor Greta!
- Wat ben ik toch een heldin! zei Tilly tegen zichzelf, toen ze, op weg naar Jan en
Greta, al vast eens repeteerde, wat ze zeggen zou. ‘Zeg, Greta zou ik misschien Jan
even alleen kunnen spreken?’ Ze zag Greta's verbaasde gezicht al. ‘Alleen? Gut,
waarom?’
Natuurlijk zou het er op uitloopen, dat Greta ook bij het onderhoud aanwezig zou
zijn, en waarom ook niet? Jan had immers geen geheimen voor haar. En ze moest
het tòch weten.
't Ging ongeveer zooals Tilly verwacht had. Greta liet Jan, die op zijn kamer werkte,
roepen. De kinderen werden de kamer uitgestuurd, en Tilly moest haar gewichtig
nieuws vertellen.
Daarna nam Greta de leiding. Ze had Tilly laten uitpraten, maar ondertusschen
had ze haar antwoord al gereed.
- 'k Wou, dat ik die dokter eens sprak. Een mooi plan, dàt moet ik zeggen! Moeder
moet een gezelschapsjuffrouw hebben! Daar moet dan zeker een kamer voor ingericht
worden. Zeker, dat zal prachtig gaan. Je hebt nog een kamertje over. En als je nu
maar een hoop geld wilt uitgeven, kan je daar een keurige slaapkamer van maken.
Dan komt er nog het loon van dat meubel bij,.... en de kost niet te vergeten, en wat
er nog bijkomt. Dat kost zoo bij elkaar een kleine duizend gulden per jaar! 't Komt
er zeker niet op aan, wie het betaalt, hè! De aangewezen weg zou natuurlijk zijn een
patiënt als moeder in een inrichting te doen. Wat daar op tegen is, kan ik me niet
begrijpen, 't zou in ieder geval afdoend zijn. Je begrijpt toch wel, al had je een goeie
juffrouw bij moeder, dat het toch geen stand zou houden. Wie houdt het op den duur
uit bij zoo'n zenuw-patiënt!
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Tilly, zacht en verlegen, kwam nu met haar eigen plan aan. Ze zei, dat ze zou
probeeren iemand te vinden, die moeder overdag zou oppassen, als zij op het kantoor
was - dat kon toch zoo duur niet zijn. 's Avonds zou ze zelf thuis blijven.
Maar, o, nu kwam het moeilijkste! - Nu moest ze zeggen, dat ze niet meer met
Frits kon werken!
Opzettelijk wendde ze zich tot Jan, maar het was steeds Greta, die antwoordde.
- Die dokter heeft mooi praten met z'n leeraar van vijftig of zestig gulden in de
maand. Dat is nogal geen kleinigheid! En denk je, dat ik zoo'n vreemde kerel hier
aan m'n huiskamertafel zou willen hebben?
- O, nee, glimlachte Tilly, Frits zou natuurlijk naar de leeraar heen moeten gaan.
Dit laatste deed de maat overloopen.
- Frits 's avonds uitsturen om z'n huiswerk te maken! Een jongen, die toch al moeite
heeft om klaar te komen! Nu wordt het hoe langer hoe mooier! Greta had moeite uit
haar woorden te komen, zoo boos was ze.
Maar laten we er maar niet langer over praten! 't Kan niet! 't Gebeurt niet!
Tilly keek Jan aan. Er waren tranen in haar oogen. Och, wat verwachtte ze eigenlijk
van Jan? Als Greta niet wilde meewerken!
Jan speelde zenuwachtig met een potlood, dat hij liet wiebelen tusschen twee
vingers.
- Ja, zie je Tilly, zei hij, 't is een moeilijk geval. Dat begrijp je zeker ook wel. Er
zijn bezwaren.... 't is heusch niet alleen het geld.... 'k moet er nog eens over nadenken.
Denk niet, dat ik je in de steek laat, maar....
Greta wierp een blik op de klok.
- Nee maar, al bij achten! Ik ga Frits roepen, hoor!
Tilly stond op.
- Ik ga weg, zei ze.
- Weg!! Maar Tilly! En Frits dan!
Tilly kon nauwelijks spreken. Ze knikte. Ze had den strijd tegen Greta verloren,
en ze wist, dat door nu naar huis te gaan, ze nooit meer op Greta's steun kon rekenen,
maar toch ging ze. Haar besluit was genomen. Ze moest zich alleen door haar
moeilijkheden heenslaan.
Toen ze weer op straat liep, besefte ze pas recht, hoe groot die moeilijkheden
waren. Nu stond ze alleen. Van Jan, die haar kon helpen, hoefde ze niets te
verwachten.
Ze keek op in de koude, heldere lucht. Wat flonkerden de sterren! Ze moest huilen,
toen ze tuurde in dien onmetelijken sterren-hemel. Zoo klaar en stil was de
winternacht, en zoo treurig en kommervol haar hart.
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X
Toen Tilly, nu ongeveer drie jaar geleden, haar intrede deed op het kantoor van de
firma Molenaar en Kok werd er aan juffrouw Klaassen opgedragen haar op de hoogte
te brengen van haar werk. Juffrouw Klaassen was zeer ingenomen met de nieuweling.
Ze had dadelijk een groote bewondering voor Tilly opgevat. Ze wilde niets liever
dan vriendschap sluiten met Tilly, haar meetronen naar huis, en al haar huisgenooten
laten zien, hoe een aardig, lief meisje haar nieuwe vriendin was.
- Ik heet Truus, hoor! had ze den eersten dag al hartelijk gezegd. Zoo kwam het,
dat ze elkaar van de beginne af aan bij den naam noemden. Maar verder wilde de
vriendschap niet vlotten. Truus was toeschietelijk genoeg, maar ze stuitte steeds op
een zekere reserve bij Tilly, die ze niet kon overwinnen.
Wat het was, wist ze niet; 't was niet, dat Tilly trotsch was, integendeel, ze was
lief en vriendelijk, maar ze was zoo stil, zoo teruggetrokken.
Tilly wist niet eens, dat Truus haar zoo bewonderde, zoo haar vriendschap zocht.
Ze leefde in haar eigen wereldje, en ze had zoo volop haar eigen zorgen, en er drukten
zooveel plichten op haar, dat er geen tijd overschoot voor andere belangen.
Truus moest er zich dus maar mee vergenoegen Tilly thuis te beschrijven aan haar
huisgenooten met zoo'n omhaal van woorden, dat haar vader haar ten slotte verzocht,
dat wonder van schoonheid en knapheid eens mee naar huis te brengen, of hun anders
die verhalen, die op den duur verveelden, te sparen!
Steeds wendde Truus zwakke pogingen aan Tilly te imiteeren, en haalde zich
hierdoor den spot van haar broers en zusters op de hals.
- O, als ik zulk haar had als Tilly, dan bedacht ik me niet langer, dan ging 't er af!
zuchtte ze
- Wel zeker, meid, waarom niet? spotte haar broer Piet. Je moet je een korte kop
laten knippen, 't kan je moeilijk leelijker maken dan je al bent!
Die winter droeg Tilly op kantoor een zwarte rok met een eenvoudige wit flanellen
blouse, en ze zag er altijd zoo keurig mee uit, dat Truus haar moeder er over
raadpleegde, of zij zich ook niet zoo'n stelletje zou aanschaffen.
Haar moeder schudde het hoofd.
- Nee, meid, dat is niks voor jou! Een witte blouse is netjes, als die wit is, maar
jij maakt je altijd zoo toe, en wit is zoo besmettelijk! Je zou eigenlijk twee blouses
moeten koopen, en die tegen elkaar in dragen, en om de andere dag een schoone
aandoen. Gewoon gekkewerk! En dan, zoo'n witte blouse blijft niet wit, als je 'm
ééns gewasschen hebt, is die geel. Ik begrijp niet, hoe andere menschen dat hebben.
Ik kan toch helder
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wasschen, maar hoe ik ook m'n best er op deed, vroeger had ik jullie witte jurken
dadelijk bij de eerste keer, dat ik ze waschte, al bedorven; ik ben er dus maar mee
uitgeschejen.
- Nu, dan maar niet! berustte Truus. Maar als witte blouses dan onbereikbaar voor
haar waren, zou ze toch in ieder geval zich andere kousen aan gaan schaffen. Die
goedkoope kunstzijden kousen, die zij en haar zusters droegen, waren toch niet je
ware; Tilly droeg gewone fil d'Ecosse kousen en eenvoudige schoenen, en zoo keurig
als ze er aan haar beenen uitzag!
Een anderen keer gaf Truus als haar voornemen te kennen, dat ze zich een zwarten
mantel ging koopen.
- Wat! alweer een mantel! riep haar vader uit. Hoeveel mantels heb je in Godsnaam
noodig? Jullie verdienen te veel geld tegenwoordig, dat is de heele zaak.
- Gut, Truus, zou je dat nou wel doen? zei moeder. Je bruine mantel is toch nog
zoo best.... En zwart! Dat zal je niks staan. Zoo ouwelijk!
- Tilly Branders heeft natuurlijk een zwarte mantel, smaalde haar zuster Toos.
- Ja, zei Truus kalm. Een zwarte mantel met licht grijs bont. 'k Wou, dat je eens
zag, hoe chic dat staat! Echt fijn!
Den volgenden dag was Truus erop uitgegaan om haar zwarten mantel te koopen,
en deed de ervaring op, dat zwart totaal niet gedragen werd dat jaar. Maar Truus had
nu eenmaal haar zinnen gezet op een zwarten mantel, ze mòest en zòu er een hebben.
Ten slotte kocht ze een mantel die haar veel te groot was, en waar veel aan veranderd
moest worden. Er was geen licht grijze kraag op, maar dat was volgens de
winkeljuffrouw geen bezwaar, men kon er immers wel een losse bontkraag op dragen.
En nu werden er Truus verscheidene blauw-grijze, langharige bontkragen getoond,
die geen van allen genade vonden in haar oogen. Steeds kwam de winkeljuffrouw
aandragen met meer kragen, die ze met een kort rukje uitschudde, en met een air van
losse onverschilligheid om haar eigen schouders sloeg. Eindelijk, tot wanhoop
gedreven, deed Truus een keuze, waar ze al spijt van had, voor ze den winkel uit
was.
Het was werkelijk buitengewoon moeilijk Tilly te imiteeren!
Tilly kwam nooit ook maar een minuut te laat op kantoor.
- Hoe ze 't 'm lapt, begrijp ik niet, placht Truus tegen haar moeder te zeggen, maar
die meid kan 't altijd precies afmikken, dat ze nooit te vroeg of te laat is!
- Jij zou ook op tijd kunnen zijn, als je opstond, als je vader je riep! verweet haar
moeder haar dan. In ieder geval zou 'k nou maar gaan, beter te vroeg dan te laat.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

274
- Te vroeg, daar heb ik ook niet aan, en de klok hier is altijd een half uur voor.
- Dat was hij gisteren, maar vandaag heeft je vader 'm gelijk gezet.
- Ja, maar daarnet heeft Piet er aan gescharreld. Hij is nu weer voor!
- Niet waar, hij is juist achter!
- En ik zeg, dat hij voor is!
't Eind van het lied was meestal, dat Truus toch weer te laat, een beetje geagiteerd,
en ademloos op haar kantoor kwam.
Tilly, de volmaakte, zat ijverig en kalm op haar plaats te werken.
Ook verwonderde het Truus ten zeerste, dat Tilly, die zooveel vlugger werkte dan
zij, nooit fouten maakte. Zijzelf placht altijd te zeggen; ‘Gauw en goed zijn twee!’
Zij nam behoorlijk den tijd voor haar werk, en maakte tòch fouten. ‘Fouten zijn er
voor om gemaakt te worden!’
Af en toe, als ze 't al te bont maakte, werd ze bij den directeur geroepen, maar daar
trok ze zich bitter weinig van aan. Ze vatte zoo'n standje vrij luchtig op, en had altijd
een antwoord gereed. Meestal kwam ze glimlachend weer in de kamer terug, en deed
Tilly, proestend van het lachen, verslag van het onderhoud.
- O, Truus, hoe durf je zulke dingen te zeggen! verwonderde Tilly zich. Ben je
niet bang, dat je nog eens ontslagen wordt?
- Wel nee meid! Ontslagen! Ga weg!
Ja, 't geduld van de directeur was onuitputtelijk, want in weerwil van al haar
tekortkomingen, werd ze toch niet ontslagen.
(Wordt vervolgd).
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Kerstmis in de bar,
door Jacob Hiegentlich.
Ze hadden met hulst het buffet behangen,
maar Kerstmis was lang reeds geweest.
Ze zaten verveeld en met bleeke wangen,
de gasten na een verdronken feest.
Ze waren zat, en toch ziek van verlangen
waarvan nimmer genieter geneest Een knaap die de wrekende stilte vreest
verhief met gelouterde stem een zang en
't was: ‘De herderkens lagen bij nachte,’
de hoofden negen stil en ontdaan,
‘Onnoozele kinderkens werden vermoord,’
de lampjes zijn rooder branden gegaan.
Een vrouw sprak in doffe gedachten;
Jezus, wat heb ik dat lang niet gehoord.’
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Lente
door Beatrice Willing
ALLES was anders, vandaag. De dingen waren de dingen niet meer, ze deden allemaal
of het Zondag was. Het nette keukentje, waar je zooeven om had gewasschen, liet
je niet meer bij iedere beweging voelen: ‘maak alsjeblieft geen rommel;’ maar de
pannetjes stonden glunder te blinken in het licht; je was blij met die pannen, met de
pas-gepoetste kraan, met de gekste dingen, de vervelendste dingenvan-iederen-dag,
omdat.... ja, omdat je vandaag blij moèst zijn; met alles, of je wou of niet. En buiten
zong de merel, en waarom liep je nu ook weer in de gang? O ja, de krant uit de bus
halen voor Moeder. Rook ze werkelijk viooltjes, door het raampje in de deur? Ze
zag de lucht, ze wou naar buiten.
‘Ankje, is de krant er?’
‘Moeder, wacht, even kijken.... nee, de krant is niet gekomen, vanavond.’
‘Vervelend.’ Moeder zat bij de tafel kousen te stoppen, met haar rug naar het raam,
dan viel het licht beter op haar handen. Moeder zette haar bril af. Ank had op den
grond kunnen stampen en lachen tegelijk.
‘Vervelend’. Wat een woord!
‘Even een gaan halen bij de kiosk?’ bood ze aan.
‘Ja, dat is goed, il wil eigenlijk wel even mee, je wordt zoo duf van zoo'n heelen
dag in de kamer. Heb je de keuken netjes opgeruind?’
‘Nou, en òf!’ Het gebeurde niet iederen avond dat ze dat zoo gul kon zeggen; Ank
keek of ze een kostelijk apartje met de keurige keuken had gehad.
‘Hier, je mantel, Moes; nee, ik zet geen hoed op, 't is immers lente!’
‘'t Is nog een gure wind’ zei Moeder. En weer kon Ank wel stampen en lachen
tegelijk. Stampen omdat Moeder niet mee deed, en lachen omdat ze zoo blij was,
zoo maar om niets. Om de rose trosjes aan de ribes, en de crocusjes in 't plantsoen,
en iets in de lucht, je wist niet wat, en je hoefde het niet te weten, je wist alleen maar
dat alles heerlijk was.
‘Kijk, Moeder, de kinderen zijn alweer aan 't tollen. Het is toltijd; dat is altijd in
de lente!’
‘Ik zie jou nog, toen je zoo klein was,’ glimlachte Moeder. ‘Je droeg een rood
puntmutsje, en een rood manteltje. Weet je wel, dat had je van tante Jo gekregen.’
‘Weet ik niet meer....’
‘Je verloor er altijd de knoopen van; je was zoo wild.’
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‘Ben ik nòg.’ Ank dacht hoe ze vanmiddag voor schooltijd in een razende vaart langs
de zee was gefietst, haar mantel los, het stuur los; de wind had door haar tanden
gesuisd, en ze had gedacht: ‘Als ik straks ga vliegen, net als die meeuw, boven de
zee, dan zal het me niet eens verbazen....’
‘Hoe ging het op school, vandaag?’ Ank zat in de hoogste klas Burgerschool,
Moeder was trotsch op Ank.
‘Op school? O, best. Die hyacint in de vensterbank is uitgekomen, 't rook zoo
lekker in de klas. Moeder, éven de boschjes in? Toe, één laantje om!’
Het was stil tusschen de boomen. Je hoorde de auto's nog wel van den grooten
weg, maar alleen zóó dat je dacht: ‘Prettig dat ze hier niet zijn.’
‘Nee, niet op een bankje, Ank, de wind is zoo koud.’
Ja, de wind was koud, maar toch was er iets zoels in, iets dat langs je haren streek,
en langs je ooren streek, en zei: ‘Voel je wel, ik ben er toch, ik kom gauw heelemaal.’
En de merel. O, Moeder, stil even, hoor je hem? Heel zachte toontjes in de grijze
lucht. Daar zat hij met zijn kopje in den wind boven in een kalen boom. En een andere
vogel antwoordde. Hij riep, riep. Je werd heelemaal stil, je was er niet meer, er was
alleen dat van den merel, en dat van de lucht; en het werd zoo zwaar in je, je kon het
haast niet meer dragen, je werd er veel te vol van.
‘Aardig zoo'n vogeltje toch, hè?’
‘O, nee, toe, stil nou, Moeder....’
Maar dat zei ze niet.
Ze liepen terug naar huis; ze kochten eerst de krant, die Moeder onder haar arm
schoof.
‘Toch maar weer lekker, als ik bij mijn warme kachel zit. Heb je veel huiswerk,
kind?’
‘Bendes.’ Ank zuchtte.
‘Nou, je komt gezellig bij mij zitten, dan lees ik mijn krantje, en we zetten een
lekker kopje thee.’
‘Dat is goed.’ Maar Ank vond het niet goed, ze wilde niet, ze wilde weg, ze wilde....
ja, wat wilde ze? Weg van Moeder? Och nee, och nee goeie Moeder, maar....’
De sleutel in het slot, Je mantel op den kapstok, je gooide hem er slordig op, je
was moe. Moeder zat al binnen, en vouwde de krant open.
‘Er zijn veel plaatjes in, vanavond, dat vind ik altijd zoo aardig.’ Moeder zette
haar bril op. ‘Kind, zet jij eens theewater op, maar spat de keuken niet vol, zooals
gisteren.’
In een traag straaltje liep het water uit de blinkende kraan in den ketel.
‘Zou Moeder wel eens ooit blij en ellendig zijn geweest om ze-wistniet-wat?’
dacht Ank.
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De droomende wever,
door Miparestam.
De wever werkt aan 't spookgetouw
En droomt, en weeft, aan eind'loos kleed.
Zijn aangezicht en ziet ge niet:
Dat kunt ge niet, dat moogt ge niet.
Hoe gij ook bidt, en speurt en tuurt,
En luistert naar der spoelen lied,
Ge ziet en hoort het spookgetouw
Als in een droom, den wever niet.
Wie zou die duist're wever zijn,
Die droomend werkt aan eind'loos doek,
Waar nimmer een begin aan was,
En niemand ooit het eind van ziet?
De Meester hult zijn aangezicht
In duisternis, geheimenis....
Misschien kent hij zichzelven niet,
De wever-droomer van mijn lied....
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O! gruwbaar is der wereld leed,
En zwaar de last, en droef het pad,
Omhoog, naar waar de wever droomt
En windt en vlecht aan steenend touw.
Doch menschenleed en droefenis,
Ze gaan voorbij, beklijven niet.
Maar 't eind'loos doek dat 's Meesters hand
Aan 't weven is, dat doek beklijft.
O! sluier, uit den levensdraad,
Geweven aan een spookgetouw,
Door onbekenden Meesters hand,
Die droomend voortweeft, weeft en weeft,
Als eens des Heeren aangezicht,
Voor U niet meer verborgen is,
En gij met Hem ontwaakt in 't licht,
Herdenk dan onze droefenis.
De wever, uit zijn droom ontwaakt,
Het weeftouw dat den sluier maakt,
De sluier zelf, het Menschenras,
't Is alles één wat is en was.
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Holland-radio,
door Jan H. de Groot.
Wij overbruggen zeeën en landen in eenzelfde seconde.
Wat is tijd? - Afstand
is geperst in het gebaar van onze hand,
Als wij seinen om der wereld ronde.
Eens voeren menschen heel
lang. Zij zwierven jaren,
aleer hun schepen aangekomen waren
in een vreemd werelddeel.
Maar wij luisteren naar Newyork en Kopenhagen
En vertalen Bandoeng's stem op onze machine.
Wij spelen glimlachend met dit ongeziene
wonder, dat wij buiten onze harten dragen.
Onze vaders voeren
reeds sneller over landen en oceanen,
Wij, zonen, staan koud bij hun afscheidstranen
en draaien per minuut honderdzestig toeren.
En denken aan andere dingen, onder
het werk; aan de zon, onze vrouw, en de tijd
dat wij vrij zijn van dit contact met de eeuwigheid..
Wij gaan en komen, blind voor het wonder.
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Kroniek.
In memoriam Jacobus van Looy
12 September 1885-24 Februari 1930.
‘In memoriam Jacobus van Looy.’ Ik heb het natuurlijk altijd wel gevreesd dat ik
het ééns zou moeten schrijven, ook dit ‘in memoriam’, na zoovele andere. Hij was
dertien jaar ouder dan ik. Maar o, de stille schrik, de terugschrik, die mij beving, als
ik eraan te denken kwam!
Nu is het er dan, het geduchte uur. En zie, het is mij of zijn gestalte naast mij staat
en mij troost met mijn eigen woorden, aan zijn graf gesproken, of zijn zoo welbekende
en geliefde stem het hier herhaalt: ‘Ik heb een prachtig leven gehad, een heerlijk,
stil, rijk en harmonisch leven....’
En inderdaad, dat hééft hij. Wij kunnen er niet dankbaar genoeg aan denken. Dat
er in onzen tijd van algemeene verwarring, bezoedeling, verscheurdheid nog levens
als dat van Jac. van Looy mogelijk zijn, - zoo onaantastbaar zuiver en stralend van
zuiverheid - is een rechtaf heerlijke gedachte.
Gemakkelijk is het zeer zeker niét geweest, dat leven, in 't begin vooral niet. Leest
men achter de regels van ‘Jaapje’ en ‘Jaap’ het stille leed van die eenzame jeugd wel
genoeg? Hoe weinige trouwens, ook onder de beste lezers, zijn bij machte het zich
in te leven, het donkere gemoedsbestaan van een armen verweesden jongen, die een
dichter is, een uiterst gevoelige, tusschen de muren van een gesticht, tusschen al die
anderen, zoo anders aangelegden! En dan later, toen hij in ‘de wereld’ kwam, een
leerling der Rijksacademie van Beeldende Kunsten, de oudste en minst geschoolde
leerling, onder zoovele jongere kameraden, jongens en meisjes! Toch sprak hij nooit
op bitteren toon over plagerijen toen ondervonden. Integendeel, met hoeveel
genegenheid kon hij zijn academie-vrienden herdenken: Witsen, van der Valk en de
anderen. ‘Witsen heeft veel voor me gedaan. Hij nam me mee naar de concerten van
Felix Meritis. Eéns, bij een Beethoven-uitvoering, ben ik in tranen uitgebarsten....’
Wat voor een leek nog moeilijker in te leven valt, dat zijn de bezwaren verbonden
aan de triomf, de ‘groote onderscheiding,’ der Prix-de-Romereizen. En dat in jaren
als die rond 1885! Wie, die nu de eerste bladzijden van ‘Gekken’ leest, is nog in staat
hun innige bekentenis ten volle te begrijpen?
....‘Was 't geen buitenkansje? Had hij zich dat vroeger ooit durven voorstellen;
hij, die voor zes jaar nog op klompen liep, zou nu naar Italië worden gestuurd,
gestuurd door de Regeering, zooals zijn familie zoo graag zei.’
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‘En zijn weggaan was dan ook prachtig geweest, al de kameraden hadden hem
uitgeleid; hij was 't station ingestapt, opgewonden van geluk, zijn nieuwe reisdeken
als een mantel omgeslagen, in schooljongensovermoed de roode binnenvoering naar
buiten. Hij herinnerde zich nog alles precies: 't soort dag, het vroege uur, het reisbiljet
naar Rome, voor tien dagen geldig, de bagageverzorging, zijn angst dat alles in de
war loopen zou, de plagerijen, de profetieën dat hij op een ongeluksdag op reis ging.
En er was geen einde gekomen aan 't handen geven, de trein ging al, toen hij nog
een hand in zijn hand warm voelde. En wat een vragen van gauw en veel schrijven,
wat een beloften dat hij veel brieven terug ontvangen zou. Zoo was hij gegaan op
een Februari-Vrijdag 't land uit, de ooren nog vol vrienden-woorden, meenemend
de beelden van vrienden aan wie zooveel van zijn leven vastzat.
‘Maar o, van die vrienden, ze hadden zijn mooi leven die twee jaren lang verpest
met hun brieven....’
Over van Looy schrijven leidt altijd tot hem citeeren - zijn warm levende stem
dringt zich aan u op! Ik kan er natuurlijk niet mee doorgaan. Maar dit citaat was wel
bijna onweerstaanbaar, nu opnieuw zijn vrienden hem uitgeleid hebben, een
Februari-Vrijdag, vijf en veertig jaren later....
Na zijn terugkeer uit het Zuiden, het leven in Amsterdam, de worsteling met het
schilderwerk op den zolder aan den Amstel. Ieder die ‘De Dood van mijn Poes’ heeft
gelezen kan er zich een voorstelling van maken. Een zeer gedeeltelijke voorstelling
toch maar! Wat een groot kunstenaar als Van Looy zijn leven lang - maar in zijn
opgang het hevigst! - met zijn kunst doormaakt, is met geen pen te beschrijven.
Maar goddank, toen is ook het geluk spoedig gekomen. Door dienzelfden ‘Dood
van mijn Poes’. Titia van Gelder, de kunstenares-van-het-lezen, had dat heerlijk stuk
proza zoo voortreffelijk voorgedragen, dat een innige kennismaking tusschen schepper
en herschepster er het gevolg van was. En zij die zich het eerst aan zijn werk had
toegewijd is het aan hemzelf blijven doen, in een huwelijk als bij zulk een leven past,
tot het einde toe. Zij woonden in Soest langen tijd. Kent ge het huis niet? Het staat
beschreven in Z e b e d e u s . ‘De reus’ komt er voorbij, een poosje nadat hij dat
mysterieuse woord ‘Solo’ is gepasseerd, den 43en avond. ‘Het was een nederig huis,
een huis met een verleden....’
En: ‘Hier is ze geweest, had hij eensklaps gefluisterd.’
Die ‘ze’, dat was het meisje, dat was het kind, dat van Looy altijd in zich gevoeld
en liefgehad heeft, het kinderlijke, het natuurlijke, het volkomen argelooze, het
ongerepte. Van Looy was een groot en machtig kunstenaar en een van-zelf-gegroeid
ziener en wijze, maar hij was ook, en bleef
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altijd, een kind - een beetje hulpeloos, een beetje verlegen tegenover de wereld
staande, de eenvoudige jongen die hij geboren was. Zoo'n forsche oud-hollander,
zoo al-begrijpend en zoo al-beheerschend als hij ieder voorkwam - zoo kwetsbaar,
zoo over het geringste verwonderd, zoo eeuwig vragende bleef hij tevens.
Zijn oogen waren de wonderlijkste van de wereld, spiegels van zijn rijke,
droomende ziel, méér dan van de zoogenaamde werkelijkheid, die hij altijd weer
geschilderd en beschreven heet te hebben.
En zijn hart? Een mijn van zachte goedheid, een zuivere bron van onloochenbare
schoonheid.... Van schoonheid die altijd zal blijven bestaan.
H.R.

Boekbespreking.
Sam. Goudsmit, Jankef's Jongste, Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeversmaatschappij, 1929.
Een wonderlijk boek; een geweldige massa dooréén geworpen stof; een vermoeiende
hoeveelheid beelden die de lezer nauwelijks verwerken kan. Een mengeling van
sentimenten, grootsch en grotesk, die soms verrukken, meestal onthutsen. Het boek
draagt alle eigenschappen, die het Joodsche ras in het algemeen eigen zijn, het is vol
gevoel, het is vol leven, maar het is ook overdadig; het is soms neerdrukkend vol.
En die eigenschap van overdadigheid, die beweeglijkheid, welke in het dagelijksche
leven soms als bloei verschijnt, wordt in de litteratuur tot een onverdragelijk
verschijnsel, wanneer een óverduidelijk gemis aan beheersching het tot stand komen.
van schoonheid verstoort. Al is de ziel des schrijvers nòg zoo vol leven, al is zijn
herinnering nog zoo bevolkt met beelden, - wanneer het ordenend element ontbreekt,
het zuivere begrip van maat en verhouding, dan dragen ons deze vele beelden niet
in het rijk der schoonheid, het houdt ons dan in een bestek vol van feiten gevangen,
het beangstigt ons door zijn veelvuldigheid, zijn onrust, maar het blijft vrijwel in
gebreke ons te ontroeren. Het wonderlijke bij Goudsmit's jongste boek is, dat op
bijna iedere bladzijde de kiemen voor ontroeringen aanwezig zijn, maar dat ons de
groote woekering van woorden zoo zeer vermoeit, dat het ons niet gelukt de ontroering
in haar gaafheid te genieten. Het is een geschiedenis zooals Carry v. Bruggen ons
reeds meer dan eens gaf: de biographie van een arm joodsch kind, alleen is de
hoofdpersoon bij haar altijd een meisje, terwijl ‘Jankef's jongste’ een zoon is. Jankef,
de vader, behoort als voddenkoopman met een groot gezin, tot de zéér armen; het
milieu van Carry v. Bruggen's kinderen is dat van den kleinen burgerstand; maar de
typische sfeer van het orthodox-Joodsche huisgezin is in beide hetzelfde, de stemming
van de joodsche feestdagen, het licht dat de Sabbath uitstraalt... wij kennen en
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herkennen het. Ook is er de groote saamhoorigheid der familieleden onderling; er is
meer dat deze twee jonge kinderen gemeen hebben - het is hun deernis met de hen
omringende wereld, met de menschheid en vooral met hun eigen ras, er is een
verlangen naar liefde en rust en tevens een fier zelfbewustzijn. Intelligent zijn deze
beide kinderen, zij zien meestal meer dan een gewoon kind ziet, ze hebben veel te
verwerken, - en, zij zijn in allerhoogste mate gevoelig voor stemmingen. De dagen
van de week hebben alle hun eigen kleur voor hen. Zij beleven die met een sterke
naar-binnen-gekeerdheid. Eli, Jankef's jongste, zou een broertje van het meisje uit
H e t H u i s j e a a n d e S l o o t kunnen zijn, al is dit meisje van een meer
meditatieve, een meer philosofische geaardheid, terwijl Eli bijna altijd direct uit het
gevoel leeft. Ook heerscht er in de beschrijving van Jankef's gezin een veel woeliger,
onrustiger, sensueeler stemming. De levenskracht van een oud-oostersch volk, waarin
onze cultuurelementen onverwoestbaar blijven, terwijl een zwerversleven er zijn
stempel op drukte, deze levenskracht is het die zich niet op de juiste wijze in deze
bekrompen en banale levensomstandigheden heeft kunnen ontplooien en die daardoor
dikwijls inzakt tot broeierige sentimentaliteit of vooze zinnelijkheid. Eli begrijpt al
vroeg de tragiek van zijn ras en zijn milde, diep-begrijpende houding tegenover
allerlei uitingen van zijn omgeving (hoewel hij er zelf in zekeren zin boven staat) is
dikwijls treffend en uiterst fijn en menschelijk. Helaas, wij moeten ons ten slotte ten
zeerste inspannen om van deze schoonheid te genieten, want de stijl waarin dit alles
wordt verhaald is wild en overladen zoodat de parelen als het ware verdwijnen in
één grooten drabbigen stroom.
Het is wel zeer betreurenswaard. Hoe vele boeken verschijnen er niet, die, met
beheersching geschreven, mager van inhoud zijn, min of meer hol, zonder achtergrond.
Hier hebben we inhoud, gevoel en ook menigmaal inzicht, maar de schrijver vond
den vorm niet om er schoonheid van te maken. Ook zijn er overvloedig veel scènetjes,
die een soort ‘gijn’ inhouden welke een niet-Joodsche niet kan waardeeren woordspelingen, grapjes uit de huiskamer, obsceniteiten, flauwiteiten die, zoodra de
menschelijke stem er niet meer mee verbonden is (het is duidelijk dat Goudsmit zélf
er die stem wèl bij hoort), hun waarde totaal verliezen en voor den lezer een bijna
ondoordringbaar gebied vormen. Goudsmit lijdt in 't algemeen ook aan de kwaal,
dat hij te veel wil zeggen, dat hij geen enkele nuance van een karakteristiek wil
veronachtzamen, en hij ontkent daarmede het principe van de keuze en van de
suggestie.
JO DE WIT.

Dr. P.H. Ritter, De Kritische Reis. Amst., U.M. Holland, 1928.
Het feit, zelf tot een der haltes te behooren op deze kritische reis, moge een
verontschuldiging zijn om hier niet uitvoerig op des schrijvers
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capaciteiten als kritikus in te gaan; toch kan ik niet nalaten uw bizondere aandacht
te vragen voor dezen bundel, die op een zoo objektieve en meestal diepgaande wijze
een overzicht geeft van den huidigen stand onzer litteratuur. Het breed en stevig
gefundeerd standpunt, waarop deze kritische arbeid rust, en dat helaas in onze dagen
van oppervlakkigheid en sectarisme zoo ontstellend weinig meer schijnt te worden
gewaardeerd, komt wel zeer duidelijk naar voren in de vier essays, waarmede het
boek opent en die gewijd zijn respectievelijk aan den stijl van Busken Huet, Abr.
Kuyper, de Savornin Lohman en Albert Verwey. Deze opstellen, voor het meerendeel,
naar ik meen, aan de lezers van Elsevier's bekend, zijn wellicht zonder nadere
overweging aan het begin van den bundel geplaatst. Zij bieden echter een inleiding
in den besten zin des woords tot hetgeen volgt en verzekeren ons ervan, dat des
schrijvers aesthetische beginselen niet de pretentie hebben ons mee te sleepen in den
een of anderen individueelen droom van ongeschapen meesterwerken, doch dat hij
een scherpen blik heeft voor de werkelijkheid en betrekkelijkheid zoowel van de
kunstwerken zelf als van het oordeel, dat over hen uitgesproken wordt. Ritter is te
zeer thuis in de kritische wijsbegeerte van Kant om zijn hart klakkeloos aan allerhande
vage en dubbelzinnige termen te verpanden, die ons steeds verder van een helder,
eenvoudig begrip van hetgeen letterkundige schoonheid ons te zeggen heeft,
verwijderen. Hij brengt niet in de woonkamer wat in de werkplaats van den kunstenaar
thuis behoort. En, aan den anderen kant: hij kwelt en verontrust den kunstenaar niet
met zijn kritische eischen, omdat hij nimmer de perken van het aesthetische oordeel
te buiten gaat. Juist waar Ritter door zijn objektiviteit buiten alle partijen en groepen
staat en zeer vele zijner kritieken niet verder reiken dan de provinciale pers, heeft
zijn figuur nog niet die aandachtige belangstelling ontvangen, waarop zij, naar onze
overtuiging, ten volle recht heeft. Het is derhalve een dubbele vreugde, dat thans
dezen vrij omvangrijken bundel kritische essays het licht heeft gezien, ten eerste om
den inhoud zelf en ten tweede om de mogelijkheid, die hiermede aan een groot er
publiek gegeven wordt, kennis te maken met een der beste en betrouwbaarste kritici
van onzen tijd.
R. HOUWINK.

Theun de Vries, De Vervreemding. Blaricum, De Waelburgh, 1928.
Het is jammer, dat Theun de Vries, die ongetwijfeld tot de meest belovende onder
onze jongste dichters behoort, mee gedaan heeft aan de verderfelijke mode om zijn
werk in kleine plaquettes te versnipperen. Er schuilt stellig een zeker gevoel van
voldaanheid in zoo telkens de oogst van laten wij zeggen hoogstens een jaar te kunnen
onderbrengen in een bundeltje. Men is er af en kan verder zien; men kan zich herhalen
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zonder het al te pijnlijk te bemerken en men krijgt zoo langzamerhand het idee al
een oud gediende in het leger der Muze te zijn, terwijl men toch in werkelijkheid
nog zijn korporaalsstrepen moet verdienen. Uw kritikus is zich ten volle bewust mede
schuldig aan dit euvel te staan en daarom zou hij anderen gaarne een zachten spiegel
willen voorhouden; misschien is het de moeite waard voor sommigen er een blik in
te slaan.
Dat de Vries in dit bundeltje de beste verzen verzameld heeft, die hij schreef, zou
ik niet gaarne voor mijn rekening willen nemen. Integendeel: er schijnt mij in sommige
een matheid te zijn en een zekere van routine getuigende gemakkelijkheid, die zijn
talent onwaardig is. Wij kennen de dessous, welke tot de samenstelling van dit
bundeltje hebben geleid, niet en ze gaan ons niet aan, doch wij hopen, dat zij meer
op het initiatief van anderen dan op dat van den dichter zelf berust, Het zou ons met
meer vertrouwen vervullen voor zijn toekomst. De romantiek, waarvan de meeste
hier bijeengebrachte verzen een vertolking zijn, lijkt ons meer een te overwinnen
standpunt in het geheel van de Vries' dichterlijke ontwikkeling dan een nieuw element,
op welks ontplooiing de definitieve rijping van zijn dichterschap wacht. Ook in dit
opzicht wil het ons derhalve voorkomen, dat deze, naar ik meen, tweede bundel een
terugslag na zijn debuut beduidt.
De Vries is gelukkig echter jong en onafhankelijk genoeg om zijn eigen weg te
vinden, ook al zou hij daartoe weder een eind weegs terug moeten gaan. Wij hopen
slechts, dat hij ons niet te spoedig met een nieuwen bundel verrassen zal, maar rustig
aan het werk blijven tot hij de zekerheid heeft ermede op natuurlijke wijze een
innerlijke ontwikkelingsperiode te kunnen afsluiten. Dat is ten slotte de eenige grond,
waarop, als het goed is, een bundeling berusten moet.
R. HOUWINK.

Ralph Springer, Het wondere Avontuur van den Heer Herman Lobbes,
tuinmeubelenfabrikant. Amsterdam, Ned. Uitgeversmaatschap, 1928.
Het zou onaardig zijn den schrijver van dezen roman te verwijten, dat zijn boek niet
behoort tot de producten onzer litteraire élite, want de heer Springer geeft zich niet
de minste moeite om tot zulk een illuster gezelschap te worden gerekend. Hij maakt
sterk den indruk er maar op los te schrijven, puur voor zijn eigen genoegen. Om de
litteratuur bekommert hij zich niet. Dat is zijn goed recht, maar waarom wordt wat
voor tijdverdrijf geschreven werd of om zichzelf en een goedlachschen vriend te
vermaken nu uitgegeven met een allergewichtigst colophon en op een wijze, dat wij
werkelijk zouden meenen met een kunstwerk te maken te hebben? Zoo ernstig kan
de zaak toch niet zijn bedoeld! Want dan... maar wij willen die mogelijkheid zelfs
geen tel onder de oogen zien, daarvoor geven ons stijl en inhoud van dit verhaal niet
de minste reden.
R. HOUWINK.
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Just Havelaar, Het werk van Frans Masereel, ‘De Baanbreker’, Servire,
den Haag, 1930.
‘Het laatste werk van Havelaar’, melden ons de uitgevers, - onherroepelijk het laatste.
Maar een werk, zoo kenmerkend ‘Havelaar’, dat wij er vrede mee kunnen hebben,
indien we dan tóch een ‘laatste werk’ moeten aanvaarden.
Dat Havelaar zich tot dezen cosmopolitischen Vlaming sterk voelde aangetrokken,
het ligt al evenzeer voor de hand als dat een vijftien jaar terug zijn liefde uitging naar
Masereel's ‘grootste liefde’: Vincent Van Gogh. Van beiden geldt, dat zij een
apostolaat hebben vervuld, in beider arbeid leeft de ‘ethos’, echter - en hier komt het
toch maar op aan! - als levend en bevrijdend en niet als dogmatisch-verengend
beginsel hunner bezielde, resolute kunst.
Want alhoewel het propagandistische element bij Masereel aanvankelijk een veel
grootere rol speelde dan ooit bij Van Gogh, wijst Havelaar er met recht op dat zijn
revolutionaire hartstocht zich aanstonds verinnerlijkte tot een meer veralgemeende
zelfbelijdenis. En evenals zijn groote - heel wat grootere - voorganger is ook Masereel
au fond de zwervende bohémien, ja buitensporige fantast, trots al zijn realiteitszin
en sociaal verantwoordelijkheidsbesef.... Had zelfs déze socialist van zichzelf niet
kunnen getuigen: ‘tu sais, nous sommes en plein laisser aller et anarchie’?
Hoe 't zij, ik zie evenmin als Havelaar in Masereel uitsluitend den fanatischen
partijganger, hoe scherp hij ook in zijn bondige prenten elk sociaal onrecht aan de
kaak stelde - maar eer den ruimen, volksch-gezinden, openhartigen mensch, lijdende,
strijdende, maar ook lachende door het leven gaand, zich rekenschap gevend van
‘den zin van dat alles’, maar ook opgetogen stoeiend met kinderen in een wei....
Zeer goed doet Havelaar ons Masereel's essentiëele beteekenis voelen als
r e p r e s e n t a t i e f s t e n graficus van onzen tijd; als uitbeelder allereerst ‘van het
moderne leven, van de wereldstad (niet van Parijs, of Londen of Berlijn, maar van
de abstracte stad der 20ste eeuw), van het wreede, haastige straatleven, van het
jagende snelverkeer, van de hooge huurkazerne's, van de fabriekssfeer en de
zakenwereld, van de prostitutie, van het proletariaat en het burgerlijke ploertendom,
van den technicus, den kantoorbediende, den snob, niet het minst van de eeuwige
Eva in haar tijdelijke vermommingen: de wreede kokette, de goede moeder-vrouw,
het moderne meisje, de slet en de sloof’. - Het mag ernstig betwijfeld worden, of
Masereel ooit prenten maakte die aesthetisch kunnen wedijveren met het beste dat
een Josef Cantré of een Orlowski de laatste jaren gegeven hebben. Men neigt er toe
te gelooven soms, dat deze onze wereld in haar hoogten en laagten, haar schande en
glorie, den h o u t s n i j d e r Masereel al te hevig interesseerde dan dat hij zich den
tijd maar
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gunde als aesthetische grandseigneur zijn kunst te volmaken (zal hij ons eenmaal als
s c h i l d e r de gave bezonkenheid der hoogste schoonheid schenken?).... Maar zeker
heeft hij dan ook die actueele wereld gezien en doorgrond als geen enkel ander
hedendaagsch graficus, en gebeeld, neen ver-beeld, met een schier ongehoorde
directheid en technisch meesterschap. Een fantast blijft hij au fond, een romanticus,
maar het is juist vaak de hevigheid van zijn realisme die de poort van het visioen
voor ons doet opengaan.
Havelaar overtuigt ons van de innerlijke noodzakelijkheid van Masereel's latere
schilderkunst; heel fijn doet hij den psychologischen groei gevoelen van den
houtsnijder via den aquarellist tot den, nog onwennigen, ietwat te houterigen of als
reactie daarop te wolligen, schilder; om te besluiten met deze - zijn laatst geschreven
- woorden:
‘Een belofte is dit werk; een nieuwe belofte na een reeds zoo rijken oogst.
De eenvoud van dit schilderwerk is er de schoonste rechtvaardiging van. En in
onze moderne schilderkunst is aan zulk een eenvoud, zulk een rijken, onleerstelligen
en diepen eenvoud, meer dan ooit behoefte!’
Een kleurreproductie gaat aan deze beknopte maar voortreffelijke inleiding vooraf,
terwijl zestig zwart-wit reproducties er op volgen. Zooals meestal 't geval is, komt
in reproductie het grafische deel beter nog tot zijn recht dan het iets te flets aandoende
coloristische, maar als geheel is deze uitgave ook technisch prijzenswaard.
W. JOS. DE GRUTTER.

André de Ridder. ‘Les Cahiers de Sélection’, een reeks studies over
moderne schilderkunst, Antwerpen. No. 9, Gromaire, Jan. 1930.
De laatste, negende publicatie van S é l e c t i o n is gewijd aan het belangwekkende
oeuvre van den betrekkelijk nog jeugdigen Franschen schilder M a r c e l G r o m a i r e ,
van wien ik in mijn opstellen-reeks over Moderne Fransche schilderkunst in dit
tijdschrift een karakteristiek gaf. Deze aflevering is niet zoo rijk geïllustreerd als
enkele der vorige, maar het gereproduceerde geeft een duidelijken indruk van
Gromaire's prestaties gedurende de laatste 10 jaar. Het verheugende is hier, dat het
werk uit '28-'29 overtuigend aantoont dat Gromaire den eenmaal ingeslagen weg
standvastig vervolgt, zonder alsnog dood te loopen: ‘il n'est pas de ces peintres qui
ayant trouvé une formule l'exploitent comme une mine,’ schrijft terecht Paul Petit
in zijn uitstekend inleidend artikel. - De overige critische bijdragen over dezen
fauvistischen cubist doorbladerend, trof mij het opstel van Paul Fierens: ‘Gromaire
et nos Flamands’, waarin zeer juiste vergelijkingen worden gemaakt met de Vlaamsche
expressionisten. O.a. schrijft Fierens:
‘Om ons, ineens, de oogen te doen opengaan, was de volgende proef
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noodig: Gromaire in Brussel toonen. De Centaure heeft dit in October j.l. gedaan.
Waar we gewoon waren onze ‘expressionisten’ te ontmoeten, zagen we nu dertig
constructies, o zeker, vol uitdrukking, lyrisch soms, maar vóór alles toch constructief.
Welnu! De expressionist uit Parijs werd constructivist te Brussel. Werd hij wellicht
ontworteld? Maar heeft men hem dan in Vlaanderen willen doen wortelen, die dienst
hem bewijzen, die parten hem spelen? Neen. De verschillen, méér dan de
overeenkomsten, werden onderstreept. Gromaire hoort niet geheel en al tot de onzen,
verre daarvan! Men bewaart den afstand. Men groet elkaar. Men reikt elkaar de hand.’
Hem achtereenvolgens vergelijkend met Permeke, Van den Berghe en De Smet,
constateert de schrijver dat hij alleen met De Smet - ‘le plus classique, le moins
romantique de nos Flamands’ - wezenlijke verwantschap vertoont.
De uitgave bevat, behalve de tekst en ruim dertig illustraties (die ditmaal echter
te wenschen overlaten), biographische aanteekeningen en een litteratuur-lijst, alsmede
een foto van den schilder, welke hem doet kennen als een zoowel gevoelig als
opmerkelijk intelligent type, - In deze prettige serie, waarop met genoegen de aandacht
gevestigd zij, verschenen reeds: Raoul Dufy, Gustave de Smet, Zadkine, Tytgat,
Léger, Marc Chagall, Marcoussis en Giorgio de Chirico.
W. JOS. DE GRUYTER.

Bij den zeventigsten verjaardag van W.B. Tholen.
Alle richtingen van kunstvormende geesten kennen de zoekers van zuiverheid, die
een minderheid zijn en meer verborgen dan openbaar. De groote driftigen verpuren
zich na stormen, worden stil om weer in een bewegingshartstocht uit te branden,
zooals Verster het binden en ontbinden, het sluitend-saamtrekken en het vurig
opengloeien beurtelings kende en beleed.
Maar de brandstoffen van de met maat en evenwicht bedeelden gaan op in een stil
smeulend, zacht rookend vuur, van binnen gloeiende en zacht naar buiten stralende,
nooit fel wit of hevig lichtend maar vol en iets zwaarder van kleur, een verwarmend
innig licht verspreidend, zooals de lamp die brandt in de avondkamer, waar Tholen,
jaren geleden kinderen schilderde die om een tafel bezig zijn, vergaard in het bindend
schijnsel van de petroleumlamp.
Zoo is Tholen ons lief geworden als de schilder niet van de vurigheid maar van
de innigheid en de warmte, die een zacht schijnsel geven bij en in de menschen. En
het groote licht van de natuur gaf hij in den weemoed van een laat en zwaar
avondgevoel of in den milden vroegen bloei van voorjaarslicht, dat het gesluierde
heeft van het nog niet rijpe.
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Zijn thema's werden nooit andere vorm-mogelijkheden, maar vermengden zich,
zooals het menschelijke en het natuurlijke zich altijd bij hem en in het Hollandsche
landschap vermengen, zooals ook interieur en landschap, werkplaats en stadsgezicht,
portret en kamerleven zich mengden in zijn werk. Zijn thema's dienen een eendere
bekentenis, die zich verwezenlijkt heeft in de levensbeelden, waarin oude en
deugdzame ambachten en zeden van het verleden Hollandsche leven voortleefden,
tot voor korten tijd.
In zijn werk leeft de verknochtheid, de trouw en de liefhebbende kracht voor de
objecten, die het provinciale leven in de kleine stadjes bij de zee en de nijvere
bedrijvigheid op het water behooren. De schilderende generatie van voor de Hagenaars
leeft er in door, maar als een onderbouw voor een manier van zien en schilderen, die
aan de Haagsche school verwant, toch daarvan onderscheiden is door de inniger
menschelijkheid waarmee de natuurlijkheid is vermengd. Hij is geen eenzame, geen
ontvluchter van het gemeenzame leven. Hij is geen tragisch bekenner in schilderkunst,
noch een aan zijn stemmingen alles ondergeschikt makend schilder. Maat en
evenwicht van een laat gevoel kenmerken zijn werk, waarin de toets zelden de directe
drift van zijn hand verraadt, noch de kleur het vieren van een hartstocht dient. Hij
schildert vast en teeder, nooit zwak overvloeiend van onbeheerschte sentimenten;
hij schakeert zijn kleur en het licht verzinkt stil of gloeit innig, zooals past bij een
aard, die de eenvoudigheid, de warmte en de hartelijkheid kent van het onopgesierd
gevoel, dat den steun heeft van een zuiver keurend, rustig oordeel, zuiverheid kiezende
boven alle verlokkingen van zwier en virtuositeit, verantwoorde helderheid zoekende
boven onvoldragen diepzinnigheid of valsche tragiek.
Zoo Tholen te zien en te eeren beteekent tevens zich bewust worden van de
contrasteerende zwakte en sterkte van den tijd, waarin Tholen nu oud is geworden.
A.M. HAMMACHER.

W. Schuhmacher in de kunstzaal Van Lier, Amsterdam.
Bij een vorige tentoonstelling van Schuhmacher's werk, eveneens bij van Lier,
gewaagde ik van een nieuwen bloei van dit talent. Men kon thans, nu Schuhmacher
hier wederom enkele van zijn nieuwste werken liet zien, vaststellen, dat deze nieuwe
bloei stil, met den langzamen, maar gestadig-sterken voortgang die al het natuurlijke
(en ook de natuurlijke beweging des geestes) eigen is, naar steeds vollediger rijpheid
opengaat. Hij heeft, aldus groeiend en rijpend, meer en meer, geleidelijk aan, afgedaan
met het stuttend bouwmateriaal voor zijn werk, het materiaal dat was
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als ‘doorzichtige, helder- en reingewasschen s t e e n e n van een meer diaphane sfeer
die men soms achter of in deze uiterlijke wereld als het meer wezenlijke vermoeden
kan en waar die, altijd zich verdiepende, heldere eentonigheid aanvangt die rijk is
voor den geest.’ Hij vestigde zijn centrum zóó sterk in die sfeer, dat hij meer direct
kan in- en uitgaan, en de stilte, de rijke stilte werd krachtig genoeg om zonder veel
om-muring (hoe doorzichtig dan ook) direct met het gegevene in contact te kunnen
komen en erin te spreken. Wèl zoekt hij, in dat onderwerp zèlf, dikwijls nog een
hechten bouw, zooals die dan vanzelf reeds voorhanden is in zijn bergstadjes (Prats
de Mollo), zijn ommuurde ruimten of zijn boomen en boom-ensembles, maar ook
al reeds worden onderwerpen toegelaten als b.v. dat van de Haven van Palma, met,
op den voorgrond, de witte sierlijke vormen van een zeiljacht-boeg (motief dat, in
zich zelf, dan toch, een element van zwierig, pleizierig zee-kiezen, van een soort
eleganten zwerversdrang heeft) die hij, zonder geweld, zonder eenige opzettelijkheid
te binden weet met de sterke tucht van een geestelijke concentratie die diep genoeg
werd om dit: het schip, de haven en de kathedraal op den achtergrond, op te heffen
en te centreeren tot een hecht geheel in het verklaarde rijk waar niet alleen de
architectuur, maar heel de vor men-wereld wordt tot een heldere, bevroren muziek.
Waar men vroeger al eens een oogenblik mocht vreezen, dat in het
uitkristalliseeringsproces het element stollen de overhand ging krijgen, daar weet
men thans, met vreugde, het ijs zóó hard, zóó sterk, zóó kristalhelder, dat ook de
kleuren zich weer, in de diepte, in teere òp-komende, hier en daar nog haast
onmerkbare glanzen gaan spiegelen in doorzichtige zuiverheid. Door de compositie
van verklaarde grijzen heen gaan, - b.v. in dit havengezicht, dat mij voor het huidige
ontwikkelingsstandpunt van dit talent wel het meest typeerende lijkt - spelingen van
een teer blauw en een vleugje rose....
Ook in het wit-en-zwart, met Oost-Indische inkt uitgevoerde werk (De
Dorpspromenade Prats de Molo, Olijfboomen op Mallorca) is een pure aandacht
bereikt, die, als 't ware, dóór-dringt tot het punt, waar de natuur en de mensch, samen
weer één op een hoogere octaaf, openstaan voor alle vormenweelden en overdaad
zonder ook maar een oogenblik in den chaos op te gaan, - zonder iets anders te weten
en te beelden dan een werkelijkheid die van de alledaagsche de, niét vage of
vervagende, maar méér werkelijke, méér wezenlijke, verklaarde droom is.
Met dit laatste werk voor oogen lijkt het me niet meer mogelijk hier van maanziek
te spreken, zooals sommigen dat vroeger meenden te kunnen doen, - met een schijn
van recht misschien, omdat er wel eens een tijdelijke inzinking tot in de manier
dreigde.
Thans, nu er van een manier, - begrijpelijke, maar foutieve poging
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tót zelfbehoud! - geen sprake meer is - nu, vrijuit weer wordt uit en in gegaan, omdat
het centrum vast en voorgoed gewonnen werd, - is dit element van vlucht in bleek,
verzachtend maanlicht uit angst voor het roode bloed, voor de harde realiteit, nergens
meer te onderkennen. Zelfs niet als... spotvorm van wat Schuhmacher's werk, ook
in zijn naakten en portretten, m.i. in wezen is: het aanvaarden der realiteit, zóó rustig,
zóó open, zoo w i j s als men wil, dat zij, die realiteit, in zijn werk getransponeerd
wordt tot een, niet maanzieke, maar meer w a a r l i j k bloeiende, want stilleren en
zuiverder staat van zijn.
A.E. V.D. T.

Irma Stern en negerkunst bij Van Lier te Amsterdam.
Sedert de verbitterde Gauguin naar de Zuidzee eilanden trok, werd het bijna tot een
mode onder kunstenaars, Europa te ontvluchten - zoo niet in levende lijve dan toch
in de verbeelding! - en troost of heil te zoeken bij een kunst en een ras die zoowel
barbaarscher als edeler mogen heeten dan de onze. Geen exasperatie inmiddels dreef
I r m a S t e r n naar 't land der ‘zwarten’: zij werd er geboren. Haar kunst is dan ook
niet ziekelijk of gewild, zooals die van sommige navolgers van Gauguin, maar
volkomen natuurlijk op vrouwelijke wijze.
Volkomen natuurlijk, maar misschien toch nog niet natuurlijk genoeg! In haar
uitdrukkingsmiddelen nml. werd deze Kaapstadsche schilderes sterk beïnvloed door
het Duitsche expressionisme, in het bizonder door dat van Pechstein - en 't is de vraag
of die invloed onverdeeld gunstig was. Ik erken gaarne wat hier bereikt werd; de
vraag is echter, hoe zal deze schilderes zich in de toekomst ontwikkelen? Met haar
durf, haar spontaneïteit en een goeden wil kan zij weliswaar nog een eind verder
komen, maar m.i. niet dáár waar men wezen moet om duurzame bevrediging te
schenken. De kleur bij Irma Stern mist nog de vereischte innigheid; dat sterke groen
en blauw, dat gloedvolle okergeel of engelschrood, het mist soms smartelijk alle
fijnheid en diepte, - coloristische kwaliteiten overigens, die men terdege juist bij
enkele expressionisten kan aantreffen. En deze forsch vereenvoudigde koppen van
kaffers zijn doorgaans wel vast gebouwd, levend getypeerd, zelfs (in 'n teekening)
groot en bewogen gezien, maar met dat al wat tè gemakkelijk en globaal, wat
onpersoonlijk ook.... Om over de landschappen maar te zwijgen.
Van deze schilderes mag met stelligheid iets verwacht worden mits.... zij bepaalde
voortvarendheden overwint, zich weet te verfijnen en te verinnerlijken. Het ontbreekt
haar niet aan temperament, evenmin, vermoedelijk aan ijver.
***
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JAC. VAN LOOY EN TITIA VAN LOOY-VAN GELDER IN HUN HUISKAMER TE SOEST.

JACOBUS VAN LOOY VOOR DEN EZEL.
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FRANS MASEREEL. UIT: ‘MON LIVRE D'HEURES,’

1919.

FRANS MASEREEL. UIT: ‘MON LIVRE D'HEURES,’

1919.
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MARCEL GROMAIRE. DE OORLOG,

1925

MARCEL GROMAIRE. DE VUURTORENS,

1926.
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W.B. THOLEN. ENKHUIZEN.

W. SCHUHMACHER. HAVEN VAN PALMA.
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ISAAC ISRAËLS. CHINEESCHE MEISJES.
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Misschien trof Irma Stern het niet dat men - ter harer eere? - in de benedenzaal van
dezen kunsthandel een aantal n e g e r p l a s t i e k e n tentoonstelde. Onwillekeurig
ging men vergelijken en beging daarmee onrechtvaardigheden. Ook al behoeft onze
houding ten opzichte van deze oude kunst er niet één te zijn van onvoorwaardelijk
aanvaarden.
Want het is wellicht niet noodig er op te wijzen, dat e e n d e e l der huidige
belangstelling voor negerkunst niet geheel-en-al gezond is. Immers speelt in de
negerplastieken de sexueele aandrift een bedenkelijke rol; bedenkelijk dan altijd in
den zin dat deze sexualiteit louter instinct blijft, - donkere, onontkoombare drang
der natuur, fataliteit ‘zonder meer’. Hier ligt de kracht èn zwakheid van deze
fascineerende beeldhouwkunst. Kracht, omdat dit instinct is van een elementaire
ongereptheid en ongebrokenheid, van een blinde en prachtige zelfvergetelheid, voor
ons Europeanen - anno domini 1930 - beschamend. Maar zwakte in zooverre deze
sexualiteit zich nooit en nergens tot erotiek verheft. Om het algemeener te stellen:
negerkunst mist die bevrijding, die we toch gerechtvaardigd zijn te zoeken in de
hoogste kunstuitingen. Of mocht dat woord ‘bevrijding’ te hoogdravend of
programmatisch klinken, zeg dan eenvoudigweg dat negerkunst i n t e l l i g e n t i e
mist.
Het is bekend te over, dat de neger aan een zelfstandig bewust cultuurleven nooit
toekomt. M.a.w. komt hij niet toe aan de overzichtelijkheid. Hij ziet het levens-detail,
het levensfragment in zijn beperktheid, ook al ondergaat hij het met een zoodanige
hevigheid van voelen, dat het de dwingende suggestie verkrijgt van een symbool
(maar het is niet, of nauwelijks, ‘symbool’!) - zoodat zijn schepping elk
impressionisme of naturalisme vèr achter zich laat en in regelrechten zin van 't woord
v e r b e e l d i n g wordt, Voor deze kunst staande is men soms tot een hartstochtelijke
bewondering gedwongen, maar het is niet de bewondering welke men voelt voor
primitief-Chineesche kunst, of voor archaïsch-Grieksche, Mohammedaansche,
Byzantijnsche, Romaansche.... Het is en blijft een bewondering voor wat men zou
kunnen noemen de kunst van het vizionnaire fragment. En dit komt reeds in het
onderwerp tot uiting: men bewondert 'n masker, 'n kop, 'n figuur (de superbe
gebruiksvoorwerpen buiten beschouwing latend), een aantal afzonderlijkheden dus
- men ziet geen continueerende voorstellingen, men ziet zelden twee figuren tezamen,
laat staan vier, zes, tien of twintig. Waar de intelligentie ontbreekt en het synthetische
vermogen, komt de neger niet toe aan de meer samengestelde concepties, aan bijv.
e e n r e e k s van beeldhouwwerken, die verband houden met elkaar, elkaar aanvullen
en versterken, tezamen het volledige levensbeeld gevend. Maar vandaar ook dat data
hier van geen of weinig beteekenis zijn, vandaar ook dat deze kunst,
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strikt gesproken, geen historischen groei kent, misschien zelfs ternauwernood een
centraal stijlbesef.
Deze kunst, donker, fatalistisch en zonder de genade der intelligentie, zonder de
teederheid der erotiek, zonder den bloei van het veelomvattende, gecompliceerde
bewustzijnsleven, deze kunst bezit, h i e r d o o r j u i s t , een hevigheid en
onmiddellijkheid die vaak versteld doen staan. Welk beeldhouwwerk kan, gezien als
directe uiting van een puur, ongeremd en toch beheerscht vitalisme, de hier
tentoongestelde vrouwengestalte die een zware ronde schijf boven 't hoofd houdt zitvlak van 'n stoel - ook maar evenaren, laat staan overtreffen? Welk een geladenheid
in deze vormen, welk een spanning in deze contouren, welk een felle expressiviteit,
vooral in den kop en de armen! En we zijn Irma Stern, zelfs Gauguin allang
vergeten....
Zien we zoo'n werk, het spijt ons geen oogenblik dat bijna 30 jaar terug Picasso,
alsook de Vlaminck, Matisse, Derain en hun aller apostolische woordvoerder
Apollinaire, op deze kunst verzot raakten; ten hoogste kan het ons spijten, dat Picasso
als s c h e p p e n d kunstenaar deze jeugdliefde nog steeds niet te boven kwam!
W. JOS. DE GRUYTER.

Isaac Israels bij Arti et Amicitiae.
Isaac Israels is de modern-Europeesche schilder van ‘Ukioyé’ - tafreelen uit het
daaglijksch-vervlietende leven, Hij is de schilder van de beweging en van de
atmosfeer; van licht, toon en kleur. Hij representeert in ons land een uiterste van het
impressionisme en zal als zoodanig, door de tijden heen, zijn kunsthistorische
beteekenis behouden.
Men vegelijkt gaarne, en het ligt voor de hand, zijn impressionisme met dat der
Franschen. Niet de aan Breitner verwante schilder der Amsterdamsche grachten toch
is de essentiëele Isaac Israëls, maar de latere schilder der lichtende naakten en nóg
lichtender strandgezichten.... en dáár heeft hij gemeen met de Franschen een
o n v o l p r e z e n blank coloriet, een zeldzaam verfijnde toongeving, een
scherp-bepalende en luchtige toets, een soms kinderlijken humor, een nerveuse
charme en (van tijd tot tijd!) een onmiskenbaar cynisme. - Maar iets toch scheidt
hem van de Franschen en het komt me voor dat hij juist daarin vaak te kort schiet:
zijn vormgeving. Het is onjuist bij dezen schilder te spreken van een verwaarloozing
van den vorm: Isaac Israëls geeft terdege ‘vorm’, zelfs nauwkeurig waargenomen
vormen, maar missen die vormen niet de terloopsche ordonnantie, de ongemerkte
rythmiek, de oogenblikkelijke stileering van die zijner Fransche collega's, van zelfs
de meest impressionistische onder hun? Blijft niet de vorm bij Isaac Israëls, in
tegenstelling tot de kleur welke tot meer inner-
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lijken d.i. ook synthetischen bloei komt, te zeer vaak een objectiefgeregistreerde
toevalligheid - 'n willekeurige ‘moment-opname’?
Of is dit slechts de consequentie van een juist begrip omtrent het wezen van het
impressionisme; beteekent het slechts dat Isaac Israëls, méér nog dan welke
Franschman ook, een uiterste vertegenwoordigt van een kunstsoort waarin het leven
in beginsel u i t s l u i t e n d gezien wordt als uitstraling van wisselvallig licht, afstraling
van veranderlijke kleur, en als mouvement van licht en kleur, als ‘impressionistische
dynamiek’? Zooals Mondriaan, de verbeelder der ‘abstracte statiek’, op niet minder
zuivere wijze een uiterste van het tegengestelde representeert?
En, vraagt men zich af, wat zou dan wel een Japansche Ukioyé-meester over deze
kunst van Isaac Israëls te zeggen hebben?.... Maar neen, die vraag doet niet ter zake:
men heeft slechts den afstand tusschen de beide kunstsoorten te constateeren!
W. JOS. DE GRUTTER.

Waterverftekeningen, grafisch werk, schetsen en visionaire verbeeldingen
van S. Jessurun de Mesquita, klein plastiek van dr. J. Mendes da Costa
en meubelen van W. Penaat in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Een driemanschap, deze schilder, beeldhouwer en meubel-architect, dat sterk genoeg
van innerlijke verwantschap is om met zijn werk een harmonische tentoonstelling
in te richten. Het werk van alle drie toch vertoont als uitgesproken karaktertrek een
aristocratische ingetogenheid, een sterke, voorname soberheid en styleering, een
geestelijke tucht die tot gespannen eenvoud in de beelding leidt.
De Mesquita kan blijkbaar deze voorname zuiverheid slechts dán, in zijn dier(voornamelijk vogel-) en plantgestalten handhaven en uitleven als hij daarnaast de
veiligheids-klep openhoudt van zijn visionaire verbeeldingen waarin hij, in lichtelijk
caricaturale en vrij vage g e d a a n t e n (die men wel als mistige spotvormen van ‘de’
non, ‘den’ priester, ‘den’ dokter en dergelijke, in het maatschappelijk bestel,
machthebbende figuren, zou kunnen aanduiden) zijn ergernis en haat afreageert.
Ik weet: zonder afwijzing, zonder een wég-doen, een uitdrijving op de een of
andere wijze en in den een of anderen vorm, houdt welhaast geen enkel waarachtig
kunstenaar zijn positieve, scheppende liefde zuiver.... Maar die afwijzing, die
negatieve vrijvechting als een qualiteit o p z i c h z e l f te duiden en te prijzen (zooals
dan onlangs naar aanleiding van deze expositie geschiedde) lijkt me een fout. Tenzij
daarin de haat zóó groot, zóó machtig werkt dat zij grandioos van g e s t a l t e wordt
in de caricatuur, en in dat g e s t a l t e n e m e n zélf de oorspronkelijke liefde weer
doorbreekt. Bij
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de Mesquita komt het daartoe echter niet; het blijft grootendeels curiositeit; het blijft
afvals-product van een geestelijk proces, dat hem zijn volle, liefdevolle en
overgegeven aandacht doet wenden tot de dieren en planten.
Dit positieve werk dan, deze waterverf-teekeningen, schetsen en houtsneden, litho's
en etsen van zijn geliefde Maraboes, Neushoornvogels, Papegaaien, Vlaamsche
gaaien, enz. enz., zag men, vóór dezen, nog nooit in zulk een groote hoeveelheid
bijeen. Het feit, dat deze quantiteit geen schade doet aan den sterken indruk die de
afzonderlijke werken maken, is, vooral waar de motieven binnen zulke, betrekkelijk
beperkte grenzen blijven, teeken van de zuiverheid en kracht van de Mesquita's talent,
dat deze dieren en planten schoon en gaaf en beheerscht beeldt op een wijze die, of
hij aquarelliseert dan wel schetst of houtsnijdt, aandoet als koel en klaar inlegwerk
in edele houtsoorten.
Mendes da Costa was hier vertegenwoordigd met een collectie kleinplastiek (het
leelijke woord komt voor rekening van den catalogus) in aardewerk, brons, terra
cotta en andere materialen. Naast zijn bekende aap- en vogel-verbeeldingen kon men
hier ook andere, van oud-Bijbelsche figuren (Koning David, Johannes Heilbazuin,
enz.) stammend, bewonderen. Boven het onderwerp waaraan het motief ontleend
werd úit, zijn het inderdaad, naar het ware woord van Just Havelaar, geworden tot
gedroomde verbeeldingen, gevoels-legenden en staan zij, evenals de beelden der
Gothiek, in de sfeer der mythe. Ook daar, waar het uitgangspunt het eenvoudige
volks- of visschersvrouwtje, het kind, of zelfs een bepaalde kunstenaar (Vincent van
Gogh b.v.) is.
Penaat's meubelen, waaronder enkele voorbeelden van ‘samenvoegbare’ dito's,
zooals rustbanken met daarbij aansluitende boeken- en thee-kastjes, gaven aan dit
alles een goeden ondergrond en schiepen, in de, anders veelal zoo karakterlooze
tentoonstellingszalen, althans de aanduiding van een milieu waarin de kunst der
eerstgenoemden voortreffelijk tot haar recht kan komen.
A.E. V.D. T.
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GEORGES SEURAT.

‘FEMME SE POUDRANT,’ 1889.
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Georges Seurat,
door Kasper Niehaus.
Echte mathematiek is het eigenlijke element van den magiër.
De echte mathematicus is enthousiast per se. Zonder enthousiasme geen
mathematiek.
De mathematici zijn alleen de gelukkigen.
NOVALIS.
IN het jaar 1859 leefde te Parijs in de rue de Bondy een merkwaardig echtpaar. De
man, die Chrysostome-Antoine Seurat heette, was afkomstig uit de Champagne; de
vrouw, met haar meisjesnaam: Ernestine Faivre, was te Parijs geboren. Hij was
deurwaarder in la Villette. Tengevolge van een ongeluk was men gedwongen geweest
den man een arm - den rechterarm - af te zetten en de eenarmige droeg aan het einde
van z'n stomp een ijzeren haakje, waarvan hij zich bij heel veel werkjes heel behendig
bediende.
Jules Christhophe, die tegen 1890 in ‘Les Hommes d'aujourd'hui’ een korte, aan
Georges Seurat den schilder gewijde bespreking publiceerde, zegt, dat de ‘officier
ministériel’ ook den tuinbouw beoefende, ‘in de provincie’ (sic): in Raincy, bijna
onder de poort van Parijs. Hij verzamelde gaarne religieuze prenten, waarvan hij de
villa en ook het appartement te Parijs vol had. De deurwaarder bewaarde al die
prenten in portefeuilles of hing deze aan de muren.
Den 2den December 1859 bracht de vrouw van den deurwaarder, - zij had reeds
twee andere kinderen: een jongen en een meisje -, een kind ter wereld, dat de schilder
Seurat zou worden. De deurwaarder oordeelde toen in eenen het appartement in de
rue de Bondy te klein en te donker en hij nam een lichtere, van meer gemakken
voorziene woning op No. 110 van den boulevard de Magenta.
Gustave Coquiot, Seurat's eenige biograaf, ondervroeg menigmaal den schilder
Aman-Jean, den trouwen makker der kindsheid en jongelingschap van den vroeg
gestorven Seurat, en hij copieerde uit Aman-Jean's charmante brieven enkele
aanteekeningen in losse zinnen.
‘Ik heb een heel mooi portret van mij door Seurat (een van die prachtige
teekeningen, welke hij maakte).... ongelukkig heb ik van mijn kant zijn portret niet
gemaakt.... Wat z'n uiterlijk voorkomen betreft, hij leek op de St. George van
Donatello, thans in het Bargello-museum te Florence - en vroeger in een nis van Or
San Michèle. Hij was mooi....
‘Wij leerden elkander kennen in een kleine gemeentelijke teekenschool, onder
leiding van een beeldhouwer, Justin Lequien, rue des Petits-Hôtels, bij de kerk
Saint-Vincent de Paul. Vandaar gingen wij naar de Ecole des
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Beaux-Arts, onder de plak van Henri Lehmann, leerling van Ingres, die van Ingres
slechts de ‘coté pion’ had....’
‘De theorie der complementairen wond ons op. De zichtbare hand-van-doen, de
gediviseerde toets, die een procedé geworden is, zou met hem haar volmaaktheid
gevonden hebben....’ Uit een anderen brief van Aman-Jean licht Coquiot o.a. nog de
volgende inlichtingen:
‘Wij hadden gemeenschappelijk een klein atelier in de rue de l'Arbalète genomen.
Hij oordeelde dat z'n broer heel ver van ons af stond. “Hij houdt van mooie kleeren,
herhaalde hij”.... Goncourt was onze godheid van dien tijd. Ingres was lang Seurat's
god.’
De schilder Paul Signac vertelde Coquiot enkele bijzonderheden, Seurat betreffend.
‘Ouders van Seurat heel burgerlijk, welgesteld.
Een zuster van Seurat werd Madame Appert, de vrouw van den meesterglazenier.
Zijn broer was dramatisch auteur. De vader was vrij vaak familjaar, ietwat ‘bizar’.
Seurat teekende hem in: De man met de flesch. Van de moeder, die zich op den
achtergrond hield, bezitten m'n vrienden Cousturier het portret.
Hij, Georges Seurat, was een solied wezen, e e n g r e n a d i e r . Hij was heel
gecompliceerd, hij vond smaak in tegenspraak. Heel ongestadig. Hij was eer
zwijgzaam, behalve als hij van z i j n methode sprak. Heel werkzaam, ontbeet hij
dikwijls met een croissant en een tablet chocolade, om langer te blijven teekenen.
Hij was heel discreet, heel gereserveerd. Hij ‘verborg’ zijn leven.
Ja, na het verlaten van het schooltje van Justin Lequien was hij lang op de Ecole
des Beaux-Arts, op het atelier van Lehmann. Heel goed leerling, regelmatig,
gehoorzaam. Hij bracht een groot deel van zijn tijd door in de bibliotheek der school,
boeken, gravures, foto's raadplegend. Hij was een hartstochtelijk bewonderaar van
Delacroix. Hij bekommerde zich geenszins om de impressionisten, waarover iedereen
sprak.
Om z'n dienstplicht te vervullen, ging hij naar Brest, in een linie-regiment. Hij
kwam terug - en gij weet de rest.’
Signac leerde Seurat kennen in de lente van 1884, op de eerste expositie van de
Groupe des Artistes indépendants. In een boekje schreef hij heel oordeelkundig van
zijn vriend: ‘Georges Seurat volgde de lessen van de Ecole des Beaux-Arts, maar
z'n verstand, z'n wil, z'n methodische en klare geest, z'n zoo zuivere smaak en z'n
schildersoog bewaarden hem voor den neerdrukkend en invloed der school. Het
Louvremuseum en de bibliotheken vlijtig bezoekend, putte hij uit de studie der
klassieke meesters de kracht om het onderwijs der professoren te weerstaan. In den
loop van die studies bemerkte hij, dat het soortgelijke wetten zijn, die de lijn, het
licht-en-donker, de kleur, de compositie beheerschen, zoowel bij Rubens
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als bij Rafaël, bij Michel-Angelo als bij Delacroix: het rythme, de maat en de
tegenstelling. De Oostersche traditie, de geschriften van Chevreul, van Charles Blanc,
van Humbert de Superville, van O.N. Rood, van H. Helmholtz onderwezen hem.
Lang ontleedde hij het werk van Delacroix, hervond er gemakkelijk de toepassing
der traditioneele wetten, zoowel in de kleur als in de lijn en zag duidelijk, wat er nog
te doen bleef, om de volmaking, welke de romantische meester voorzien had, te
verwerkelijken.’
Coquiot, die zelf Seurat zelden ontmoette, heeft niet verzuimd ook den tweeden
Castor van dien Pollux: den schilder Charles Angrand om inlichtingen over hem te
vragen.
Deze herinnert zich o.m. hem bij zijn moeder vergezeld te hebben en zag toen o p
z i j n m u u r tal van die zwarte teekeningen - Le Dineur bijv. -, welke z'n eerste
studies waren. Hij heeft hem dan bezocht op z'n atelier van den boulevard de Clichy.
Seurat beklaagde zich over een verlichting, die dezelfde veranderingen onderging
als de hemel. Aan den muur, in een lijst, meerdere van die kleine schilderkiststudies,
welke vooral z'n vreugde waren, zei hij. En op het parquet het bankje, dat men ziet
in De Poseuses, die overigens in dat bijna naakte decor geschilderd werden, evenals
‘De vrouw die zich poedert.’
In 1885-'86 ging Angrand dikwijls met Seurat werken op 't Seine-eiland van de
Grande-Jatte. Daar het sterke, hooge zomergras langs den kant Seurat belette een
boot te zien, die hij op 't allereerste plan geplaatst had, en daar hij zich over dat
onverwacht beletsel beklaagde, bewees Angrand, die dacht, dat hij z'n boot zou
opofferen, hem den dienst, dat gras te snijden. Seurat rookte al werkend een pijpje,
dat Angrand het pijpje van een eersten communiant noemde. Het was sierlijk en van
hout. Als Seurat Angrand zag aankomen, liet hij z'n gereedschap slechts in den steek
om hem de hand te reiken. En stil als gewoonlijk, ging hij met halfgesloten oogen
weer aan 't werk.
Op z'n palet steeds dezelfde volgorde: drie staafjes wit bij den duim, afzonderlijk
bestemd voor de mengingen met de drie primaire kleuren.
Toen men op den boulevard de Courbevoie - waarlangs zij huiswaarts keerden boomen geplant had, schepte Seurat er behagen in, Angrand goed te toonen, dat hun
groene kruin een rose lichtkrans had op de grijze lucht. Hij voegde hem toe: Zij - dat
waren de litteratoren en critici - zij zien poëzie in dat, wat ik maak. Neen, ik pas
m i j n methode toe en dat is alles.
Meer dan eens deed Seurat Angrand onderweg de complementaire halo der
gaspitten opmerken. Zooals men weet, zou hij hier in z'n ‘Parade’ gebruik van maken.
Zijn oog was onophoudelijk op zoek naar dergelijke tegenstellingen. Hij hield er
van, dat men deze met hem opmerkte en het was z'n lust er over te redeneeren.
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Nadat ook Angrand nog schreef over z'n zoo teruggetrokken persoonlijkheid, z'n
groote bescheidenheid en over z'n grootste genoegen: te spreken van de voorwaarden
der schilderkunst, vooral van z i j n methode, gaf hij deze persoonsbeschrijving: ‘Het
was een mooie jongen: de neus recht, het voorhoofd breed, de wenkbrauwen zwaar;
z'n welige baardgroei van een diep, met rossige tonen geschakeerd, kastanjebruin.
Het geheel getuigde van kalmte. Hij was welgemaakt en statig. Ik ben er niet zeker
van, of men z'n fotografisch portret bezit.’ (Madame Lucie Cousturier heeft er een
gereproduceerd in haar opmerkelijk, aan Seurat gewijd boekje).
Ook aan Maurice Beaubourg - den schrijver, dien Seurat prefereerde - heeft Coquiot
een brief over z'n vriend gevraagd. Hij heeft Seurat gekend op de Grande-Jatte, waar
men hem dikwijls zag schilderen.
‘Het was een groot jonkman, bruin, rood verbrand, met de haren bijna “en brosse”.
Met droefheid deelde hij me vertrouwelijk mee, dat al de kwajongens, die daar
baadden of rondzwierven, na zijn schilderij bekeken te hebben, steenen namen en,
er niets van begrijpend, hem z'n doeken vernielden. Men had hem aldus meerdere
doeken vernield. Hij herbegon en men vernielde ze opnieuw.’
Ziehier nog enkele andere opinies over Seurat: herinneringen van makkers.
Van wijlen den schilder Henri Edmond Cross: ‘Seurat was kalm en zacht, hoffelijk
en bescheiden. Het was een volhardend, ernstig werker Hij overwerkte zich. Hij vond
een nieuwen, modernen stijl.’
Van wijlen den beroemdem schilder Camille Pissarro: ‘Ik schaam me niet
gewonnen te zijn voor de methode - want er is methode - van Seurat. Ik schaam me
alleen, niet een zeker aantal mijner schilderijen verwerkelijkt te hebben. M'n waarde
vriend Cézanne zei dat van al z'n werken; maar hij had ongelijk!’
Tenslotte van wijlen den schilder, den pointillist Dubois-Pillet: ‘Seurat! hij heeft
me meegesleept. Ik heb hem alles te danken! Zijn zin voor orde, voor tucht, zou ik
moeten zeggen, maakte direct een diepen indruk op mij. Natuurlijk was er gevaar
geheel in zijn kielzog te blijven. Ik heb mij daarom beijverd andere onderwerpen
dan de zijne te schilderen. Dus doende ben ik wellicht dikwijls in de war geraakt;
maar ik betreur niets. Door Seurat - en dank zij Seurat - heb ik de schilderkunst
aanbeden!’
De groote schilder Degas hield er van de leerlingen van het impressionisme met
bijnamen te karakteriseeren. Hij noemde Georges Seurat ‘de notaris.’ En waarom?’
Omdat Seurat, tegen het vallen van den avond, correct gekleed, gedekt met een
hoogen hoed, langzaam langs de buitenboulevards ging, van de place Clichy naar
de boulevard Magenta, om stipt bij z'n familie te gaan dineeren. Waarna hij dikwijls
naar de musichall ging, om schetsen te maken.
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Maar Degas kende Seurat-'smorgens niet, die na z'n werk zoo gauw mogelijk ging
dejeuneeren in het eerste het beste restaurant van z'n wijk, het hoofd gedekt door een
vilten kalotje, met heel smalle randen, in den nek, in korte jas, met het meest
ongekunstelde voorkomen van de wereld, hoewel z'n hooge gestalte, de strenge
regelmaat van z'n trekken en de contemplatieve kalmte van z'n blik, hem steeds een
ernstig uiterlijk verleenden.
Volgens Gustave Kahn schijnt het wel, dat z'n twee voornaamste bewonderingen,
bij het begin van z'n leven, uitgingen naar Monet en naar Renoir. Het schijnt zelfs,
dat de techniek van Renoir hem meer veroverde dan die van Monet. Kahn spreekt
niet van de museum-bewonderingen, ruim genoeg om Munllo, Holbein en Vermeer
van Delft te vereenigen, want dit is een zich op de hoogte stellen van het verleden.
De diepe neiging voor Delacroix is levender. Maar de directe meesters zijn Monet
en Renoir, - vooral voor zoover het z'n coloristiek betreft!
Ch. Angrand heeft z'n laatste ontmoeting met Seurat beschreven: ‘Onze laatste
samenkomst had plaats den Maandag of Dinsdag voor Paschen 1891, een week, die
hem noodlottig werd. Wij waren in het paviljoen van de Stad Parijs, op een bank in
de achterzaal, toen Puvis binnenkwam met een vrouw. Hij bekeek bij de deur aan
den ingang, de teekeningen van Denis voor Sagesse, deed langzaam de ronde. Hij
zal, zei Seurat me, de fout opmerken, die ik in m'n paard gemaakt heb - in het
schilderij van het Circus -, maar Puvis ging voorbij zonder er acht op te slaan. En
dat was een smartelijke teleurstelling voor hem.
's Donderdags vertrok ik naar Criquetot-en-Caux. 's Dinsdags legde de
brievenbesteller een doodsbericht op tafel. Ik opende - Seurat - ik dacht aan iemand
van z'n familie; maar neen, er stond kunstschilder. Ik vroeg aan onze gasten verlof
hen een oogenblik te mogen verlaten. Het was drie uur en ik liep naar het station van
Motteville, in de hoop op een dagblad - de boekhandel was gesloten. Ik kwam bijna
in den nacht terug, heel treurig en niet wetende, wat ik er van moest denken.
Later, te Parijs teruggekeerd, kwam ik te weten, dat z'n dood niet herdacht was in
de pers. Dat is alles, wat ik kan zeggen,’ besluit Angrand.
Seurat stierf plotseling. Hij bevond zich in het paviljoen van de Stad Parijs, - de
tentoonstelling was sinds den 20sten Maart geopend -, toen hij klaagde over een
heftige keelpijn. Daar de koorts bijna dadelijk uitbrak, keerde hij inderhaast terug
naar z'n moeder, nog steeds woonachtig aan den boulevard de Magenta. Hij was
aangetast door een besmettelijke angina en den 29sten Maart stierf hij 's morgens,
gewurgd, gestikt, terwijl z'n kind, dat men niet geïsoleerd had, aan dezelfde ziekte
bezweek. Z'n vrienden van de Indépendants, Signac, Angrand, Jaudin, leerden toen
pas Seurat's gade kennen. Hij had z'n intieme leven wel verborgen.
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Het werk: schilderijen en teekeningen, werd verdeeld tusschen de moeder van Seurat,
z'n gade, enkele vrienden. Zoo zag men kort daarna kleine studies en teekeningen
bij de kunsthandelaars van Montmartre. Bij z'n leven had Seurat met moeite vier of
vijf doeken verkocht. Mooier nog: tien jaar later, op de door de Revue blanche
ingerichte tentoonstelling op den boulevard des Italiens, werd op de 53 geëxposeerde
nummers (schilderijen en teekeningen) geen enkel nummer gekocht! Niets toont de
afwezigheid van cultuur in onzen tijd sterker aan, dan de wijze waarop men onze
grootsten bij hun leven behandeld heeft. Want het tragische lot van Seurat is geen
uitzondering: Vincent, Gauguin, Cézanne, Rousseau.
***
Karl Scheffler acht in z'n ‘De Europeesche schilderkunst in de negentiende eeuw’
Seurat's persoonlijkheid om de onvoorwaardelijke overtuiging en ook van z'n talent
- dat Seurat volgens Scheffler echter gemechaniseerd heeft - spreekt hij met den hoed
in de hand. Dat z'n ‘dogmatisch idealisme’ nochtans onlevend zou zijn en dat hij
boven de school uit niet zou kunnen werken, is echter niet met de feiten in
overeenstemming. Dan heeft Franz Roh, de schrijver van een boek over
post-expressionisme, magisch realisme en de problemen der nieuwste Europeesche
schilderkunst, het meer bij het rechte einde, waar hij vermoedt, dat Seurat's werking
pas te komen schijnt: thans, waar wij naar een meer statische wereldbeelding schijnen
over te gaan en weten, dat wij ook hierin wegbereiders hadden: Seurat en meer nog
Rousseau.
Elie Faure, die in de nieuwe uitgave van z'n geschiedenis der moderne kunst, van
Seurat sprak als van ‘den machtigen en muzikalen en ernstigen inwijder van het
pointillisme, den dichter der stille vormen, dwalend in de trilling der luchten, aan
den kant van zonnige wateren’, en constateerde, dat men de décoratieve richtingen
der schilderkunst-zelve, het eerst bij hem vond in een atmosfeer van muziek, op een
monumentaal rythme, erkent in een lateren druk royaal, dat het inzicht in de groote
beteekenis van Seurat hem ontbroken heeft. De kunsthistorici, die, zooals een der
besten onder hen het eens meer drastisch dan elegant zei, slechts de luizen der
schilders zijn, komen met hun waardeering steeds na de kunstenaars. Een kwestie
van kwaliteitsgevoel!
N'en déplaise Karl Scheffler, volgens wien Seurat's pointillistisch op een fijn
zilvergrijs afgestemde marines en strandlandschappen het meest aanspreken, terwijl
de groote programschilderijen - die volgens hem starre styleeringen zijn - minder
overtuigen, zullen wij hier niet die volmaakte kleine werken bespreken, maar juist
die groote, van 1884 tot
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1891 bijna van jaar tot jaar ontstane schilderijen, omdat zij de voleindigde, groote
resultaten van zijn eigenlijk doelbewust streven zijn.
In 1884 debuteerde Seurat op de tentoonstelling in de Tuileriën met een reusachtige
compositie ‘La baignade à Asnières,’ die de Salon had afgewezen (thans in de
Tate-Gallery te Londen). Direct z'n eerste werk deed in de harmonie, de rust, aan als
een wandschildering; van het begin af aan toonde de schilder zich een meester in de
beheersching van de verdeeling der volumes.
De badende en aan den oever in weloverwogen, rustige en eenvoudige poses
zittende en liggende menschen zijn geen ‘lichteffecten’, zooals de koeien van Willem
Maris. Het licht tast den vorm niet aan. Seurat schildert niet wat tusschen de dingen
is: de atmosfeer, maar de dingen, die het licht doet uitkomen.
De constructie is niet verborgen, een sterk schema werd niet weggewerkt in de
voorstelling. De aan den oever - welks arabesk den blik in de diepte leidt - zittende
profielfiguren en een der baders, zijn gevangen onder een diagonaal, terwijl de leege
onderkant van het schilderij gevuld wordt door een liggende rugfiguur. Kegelvormige
boomen en een brug maken het vierkant duidelijk.
Fénéon heeft Meier-Graefe van zuiver klassicistische school-schilderijen verteld,
die Seurat later, toen hij zijn techniek bezat, met het weefsel zijner kleurige punten
bedekte.
In de roode muts van den jongen rechts op de Baignade is hij - rood op rood begonnen te stippelen. Zooals Meier-Graefe terecht opmerkt, kan men in dit geval
de werkwijze niet anders aanduiden dan met het door de néo-impressionisten verboden
woord ‘pointilleeren,’ daar de deeltjes zich op rood bevinden, waarmee dus geen
deeling der kleuren, doch iets als een beweging van het vlak bewerkt werd. Pas in
de volgende werken heeft Seurat, overeenkomstig met de theorie, z'n kleurdeeltjes
op witten grond gezet.
Hoewel volgens den theoreticus van het néo-impressionisme, Paul Signac, het
p u n t als woord of werkwijze slechts gebruikt is door hen, die het belang en de
bekoring van het contrast en het evenwicht der elementen niet konden waardeeren
en slechts het middel en niet den geest der divisie zagen, en de kleurdivisie in 't geheel
geen toets in den vorm van een punt vereischt, heeft Seurat van dien toets niet alleen
gebruik gemaakt voor doeken van kleine afmetingen, maar verwierp hij dien geenszins
volstrekt voor grooter formaten. Seurat's later pointilleeren maakte echter niet alleen
het oppervlak van het schilderij vibreer ender, maar het verzekerde ook de licht- en
kleurkracht en de harmonie, al was de grootheid der gediviseerde toets niet altijd in
overeenstemming met de afmeting van het werk.
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Men moet, volgens Paul Signac, in de techniek der néo-impressionisten dus meer
zien dan alleen het procédé. Dit procédé, dat als gevolg de resultaten van harmonie,
kleur en licht verzekert door de zuiverheid der kleurelementen, hun juiste hoeveelheid
en hun volmaakte menging op het oog, bestaat dus niet noodzakelijk in het punt,
maar in elke toets, onverschillig van welken vorm, zoo zij slechts stellig, zonder
vegen en van een met het formaat van het schilderij overeenstemmende afmeting is.
D e d e e l i n g is eer een samengesteld harmoniesysteem, een aesthetica, dan een
techniek. Diviseeren is de kracht en de harmonie der kleur zoeken, door het kleurig
licht met z'n zuivere elementen voor te stellen en door de optische menging aan te
wenden van die zuivere elementen, gescheiden en afgewogen volgens de grondwetten
van het contrast en van de schakeering.
De scheiding der kleurelementen en de optische menging daarvan verzekeren de
zuiverheid, d.w.z. de licht- en kleurkracht; de schakeering zet er luister aan bij: het
contrast, - waardoor de overeenstemming der gelijken en der contrasten verkregen
werd -, onderwerpt die machtige, doch evenwichtige elementen aan de regels der
harmonie.
Ongetwijfeld laat zich met geen ander middel een even groote schittering van de
kleur bereiken dan met het uitsluitend uit zuivere, die van het zonnespectrum
benaderende kleuren samengestelde palet en de optische menging daarvan, van het
néo-impressionisme. De aanvallen tegen deze kunstwijze richtten zich dan ook meer
tegen het uitdrukkingsmiddel der gediviseerde toets, die in haar werktuigelijkheid
den kunstenaar belemmerde, zich in het vuur zijner inspiratie direct te uiten, door
het penseel, naar zijn wil en welbehagen te voeren.
Toen Jan Toorop na Seurat's dood diens werk - dat een invloed op hem had - dan
ook weer terugzag, vond hij 't alles erg grijs en droog, zeer methodisch, zelfs in zijn
lijnbeweging aan 't cubisme nauw verwant. Ook Jan Veth had dit goed gezien op de
in 1888 door Toorop ingerichte tentoonstelling van nieuwe Belgen en Franschen in
Den Haag. Bij Seurat, hoe geometrisch het skelet Was van zijn schilderij, merkte hij
nog een idee hand van doen op, maar in het geheel naar wetenschap en vast beraad
samengesteld schilderij, zooals Seurat's verwanten het begrepen, werd aan het schrift
van de hand niets gegund:‘De uiterste gevoeligheid van het gezichtsorgaan en een
ontwikkeld vermogen van reflecteeren, laten aan de nervositeit van den toets niets
te zeggen over.’
Seurat is van al z'n tijdgenooten en volgelingen de eenige, dien de
néo-impressionistische techniek niet belemmerde in de volle ontplooiing zijner
artistieke en intellectueele vermogens. Met denzelfden ordelijken geest, waarmee
hij de wetten der kleur gevonden had, trachtte hij ook de geheimen der compositie
te ontsluieren. De leeringen der wetenschap, die hij
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ook hierin raadpleegde, wekten hem; maar de monumentale schilderkunst van den
genialen Ingres en zijn school, die de groote Fransche traditie voortzette, strekte hem
ten voorbeeld.
Zooals Jan Toorop Seurat's werk in zijn lijnbeweging nauw aan 't cubisme verwant
vond - (niet voor niets verluchtten in 1906 reproducties van de ‘Chahut’ de muren
van alle moderne ateliers, in 't bijzonder de cubistische), zoo schreef ook Jan Veth:
‘....de sensationeele werking der lijnen en de fijn-rhythmische golving der
kleurschakeeringen in het buitengeziene, wordt in een vast eenvoudig schema
begrepen.’
Aan het slot van een onuitgegeven, van 1890 dateerende, brief van Georges Seurat
aan Maurice Beaubourg, verklaart hij hem de van hem afkomstige esthetische en
technische aanteekening, die het werk van Christophe besluit. Hij veranderde haar
ietwat, daar hij niet goed begrepen was door den drukker (sic!).
‘Esthetiek:
De kunst is de harmonie.
De harmonie is de overeenstemming der tegenstellingen, de overeenstemming der
gelijken, van t o o n , van t i n t , van l i j n , beschouwd volgens den dominant en onder
den invloed eener verlichting, in vroolijke, rustige of droevige combinaties.
De tegenstellingen zijn:
Voor den toon, een lichtender en klaarder voor een donkerder;
Voor de tint, de aanvullingen (complementairen), d.w.z. een zeker rood,
tegengesteld aan z'n aanvulling, etc. (rood - groen; oranje - blauw; geel - violet);
Voor de lijn, die welke een rechte hoek vormen.
De vroolijkheid van t o o n , in de lichtende dominant; van t i n t , de warme
dominant; van l i j n , de lijnen op den horizontaal.
De rust van toon, is de gelijkheid van het donker en van het licht; van tint, van het
warme en van het koude; en de horizontaal voor de lijn.
Het droevige van toon, is de donkere dominant; van tint, de koude dominant; en
van lijn de dalende richtingen.
Techniek:
De verschijnselen van den duur van den lichtindruk op de retina (netvlies)
aangenomen, dringt de synthese zich als gevolg op.
Het uitdrukkingsmiddel is de optische menging der tonen, der tinten (van locale
(eigen) kleuren en van de verlichtende kleur, zon, petroleum-, gaslamp, etc.), d.w.z.
van de lichten en hun réacties (schaduwen) volgens de wetten van het c o n t r a s t ,
van de schakeering en van de uitstraling.
De lijst is in de tegengestelde harmonie met die der tonen, der tinten en der lijnen
van het schilderij.’
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Wat het laatste betreft: de néo-impressionisten stelden in plaats van de zachte lijn
van goud, een witte, licht geprofileerde grenslijn, die echter evenzeer grens was. Om
deze onoplosbare moeilijkheid op te lossen, verzon Seurat z'n geschilderde lijst, wat
z'n kunstbroeders verraste, zooals Mallarmé de dichters verbaasde, toen hij hen zei,
dat het bij een uit stukken zonder onderling verband samengestelden dichtbundel,
van slecht allooi was, dezen het samenhangend uiterlijk van een boek te geven en
dat het de voorkeur verdiende, de niet gebonden bladen in een doos te sluiten, die
men zoo mooi mogelijk kon maken.
Seurat zette z'n harmonieën dus voort op de houten lijst van z'n schilderij.
Naderhand scheen dat hem onvoldoende en droomde hij van een fijner en vager
orchestratie van den geschakeerden toon op een tweede, even over de eerste liggende
lijst.
Seurat was zoo'n goede kop, zoo'n voortreffelijke geest, dat hij in 't geheel niet op
de gedachte kwam, dat het uitdrukkingsmiddel van het néo-impressionisme: de
optische menging der tonen etc., zelf doel kon worden. Zijn goede gedachte begon
in vreemde aderen direct met zichzelve te twisten. Hij bleef evenals Cézanne, de
primitief op den weg, dien hij herontdekt heeft. Z'n leer, die bestemd was om klassiek
en traditie te worden, wekte in den kring der gemeente van den apostel nauwelijks
één tot navolging. Beter begrepen door slechts enkelen werd hij door de meesten
gevulgariseerd.
Met z'n divisionistische techniek, waaraan hij gedurende z'n leven weinig
veranderde, zette Seurat het impressionisme van Monet c.s. logisch voort. Z'n
eigenlijke ontwikkeling tot de toppunten zijner kunst, bewoog zich echter gestadig
opwaarts in de richting der monumentale, compositaire kunst: beginnende bij
primitieve rechte, en eindigende bij rijker, gesloten ronde lineaire scheppingen. D e
c o m p o s i t i e stond in het centrum der aandacht zijner kunst.
Lucie Cousturier vertelt, dat Seurat, op de eerste vraag van een bezoeker, zich van
den muur of ezel, waar men hem bij het binnenkomen van z'n atelier aantrof, op den
vloer haastte, om met krijt door ampele figuren de voordeelen te demonstreeren van
een theorie, gebaseerd op het uitdrukkingsvermogen van zekere hoeken, zekere
volumes of arabesken.
Aan Seurat's compositiekunst had ook de geometrie deel, die zoo oud is als de
pyramides en de cuben, waaruit de Egyptenaren hun beelden van goden en pharaonen
houwden: de mathematiek, zonder welke geen Grieksche Venus en geen gothische
Madonna geboren is. En na hen zocht Ingres naar de zuilen in den lichaamsbouw;
eischte Marées in den kop den bol, in de beenen kegels te zien; leerde Cézanne
teekenen volgens het eenvoudige schema van bol, kegel en cylinder, waarnaar alles
in de natuur zich vormt en vond Seurat in z'n lijngeometrie een constructieven steun.
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En volgens onzen Van Konijnenburg dient ook in de schilderkunst, het schilderij,
de mathematische figuur duidelijk en klaar te spreken en mag deze dus niet in de
behandeling weggewerkt worden, terwijl naar Roland-Holst, alleen de geometrie de
kunst van een schoon maar ijdel spel, wat zij nu is, kan maken tot een grootsche
worsteling van geest en stof vóór de donkere poort van het scheppingsmysterie.
Om de teekening monumentaal te houden, voerde Seurat de wet van het
parallelisme uit, die de Egyptenaren gemaakt hebben en die alle kunstenaars met
monumentale bedoelingen vervullen. Hodler, bijv. die op Tolstoi's gezegde in z'n
geschrift: ‘Wat is kunst,’ dat men nooit twee bladeren van een zelfden boom precies
over elkander kan leggen, terecht beweerde, dat niets meer op een platanenblad lijkt,
dan het blad van een plataan. Sinds de kunstbeoefening der primitieven had men dit
principe der harmonie uit het oog verloren, men dacht er niet meer aan. Op enkele
uitzonderingen na, die als Puvis de Chavannes den zin der harmonie erkend hebben,
zocht men ook in de kunst van ons tijdperk de bekoring der verscheidenheid, en men
werd tot vernielers der eenheid.
***
Op de tentoonstelling der impressionisten in het Maison dorée van 1886, verscheen
het eerste beslissende schilderwerk der nieuwe school: ‘Un dimanche à la Grande
Jatte.’ Seurat kwam met Signac, die ook aanwezig was, den storm van
verontwaardiging, die tegen hen opstak, rustig te boven en zij weerden de aanvallen
met koele logica af.
Het schilderij is door een zijner vrienden, Felix Fénéon, onovertreffelijk beschreven:
‘Onder een midzomerhemel, om vier uur, is het eiland met de aan den kant drijvende
booten, verlevendigd door een toevallig Zondags-publiek, genietend van de
buitenlucht onder de boomen, en die ongeveer veertig personages zijn gesloten in
een hieratischen en samenvattenden vorm, streng op den rug of van terzijde gezien,
horizontaal uitgestrekt, stram rechtopgaand op schaduwstrepen: als van een
moderniseerende Puvis.’ De vergelijking met Puvis de Chavannes is heel gelukkig.
Maar terwijl deze denker-schilder z'n Elyseesche landschappen bevolkte met naakte
of licht-gedrapeerde schoone Grieksche godenmenschen, heeft Seurat in z'n moderner
idylles de poëtische schoonheid, - ‘de uitdrukking der publieke ziel’ -, en de eigen
charme opgemerkt van die steeds zoo bespotte kleedij, het zwarte pak en de gekleede
jas, de bolster van den modernen held, die Baudelaire de noodzakelijke kleedij
noemde van ons lijdend tijdperk, ‘op z'n zwarte en magere schouders het symbool
eener voortdurende rouw dragend.’ Seurat was een der groote coloristen, die kleur
wisten te maken met een zwart pak, een witte das en een grijs fond. Baudelaire's
woord is waar gebleven tot in onzen tijd: ‘Het Parijsche leven is vrucht-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

308
baar in poëtische en wonderbare onderwerpen. Het wonderbare omhult en overstelpt
ons als de atmosfeer, maar wij zien het niet.’ Seurat echter heeft het wel gezien en
goed gezien! Hij zal het geheel eens geweest zijn met Manet, die op een verwijt, dat
Diderot richtte tot sommige schilders van zijn tijd, die ‘des chapeaux à lampion,’
gedoemd om ouderwetsch te worden, gemaakt hadden, uitriep: ‘Dat is heel dwaas,
men moet van zijn tijd zijn, maken wat men ziet, zonder zich te bekommeren om de
mode.’ Want ook Seurat verklaarde eens, slechts te kunnen schilderen wat hij zag
en hij wilde daarmee verzekeren, dat hij zich niet - uitsluitend - op de elementen der
Ingresschool kon baseeren, doch voor het scheppen het natuurlijke voorbeeld noodig
had.
Seurat toonde zich in ‘Un dimanche à la Grande Jatte’ een nauwgezet copiïst van
de vrouwelijke mode. De ‘faux-cul’ of ‘strapontin’ was, zooals Coquiot opmerkte,
voor hem een heilig ding en hij vervolgde: ‘Ah! die faux-cul! Hij begint zichtbaar
te worden, van onder afgerond, in het jaar 1882. Hij verheft zich vroolijk in het jaar
1883, steeds met lange rokken. In 1884 is hij hoogmoedig, bolrond. In 1885-'86 is
hij almachtig, gemakkelijk en aanmatigend geïnstalleerd op het vrouwelijke achterdeel
en het lastige aanhangsel verhuist er niet eerder van dan met de wereldtentoonstelling
van 1889.’
De heele compositie van dit typische doek is - zij het niet uitsluitend, zooals
Bissière schrijft - gegrondvest op de verticalen en de horizontalen. Het licht heeft
z'n brandpunt in het midden, waarop de blik van den beschouwer gericht wordt. Om
de eentonigheid der dikwijls herhaalde rechten te vermijden, komen flauwe bogen
van parasols, crinolines of schaduwstrepen dat woud van rustige vormen
verlevendigen, zooals André Lhote het mooi zegt, ‘als de vleugels van vogels tusschen
de zuilen van een tempel van licht.’
Het schilderij is aan alle kanten gesloten door de twee staande personages rechts
- waarvan de dame met de zwarte parasol en het aapje aristocratisch van stand is als
de vrouwelijke profielfiguren van sommige quattrocentistische meesters en van
Vermeer - en door de donkere groepen links. Men ziet niet alleen het sterke schema
der verticalen en horizontalen; de in schaduw gehouden figuren en groepen op den
voorgrond zijn ongeveer onder een diagonaal gevangen, een richting, waarin alles
zich beweegt. De op ons afkomende, van voren geziene vrouw met kind in het
centrum, is de as van het schilderij, dat volgens Lhote beschouwd dient te worden
als de verwerkelijking van den wensch van den meester van Aix: ‘Poussin herboren
naar de natuur;’ een werk, waarin men de klassieke compositiekunst in haar vastheid
en eeuwigheid kan onderscheiden. In 1887 gelukte het hem op een groot schilderij drie naakten in décoratie-
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verhoudingen samen te stellen; de Poseuses.’ De compositie is gegrondvest op een
driehoek, waarvan de basis gevormd wordt door de kleeding, het schoeisel etc. (welker
wanorde een kunsteffect is) der modellen: een laag, op den voorgrond zittende
rugfiguur, een staande, en face geziene figuur in 't midden en een hooger zittende
profielfiguur. De ‘Dimanche à la Grande Jatte’ hangt op den achtergrond. Volgens
Francis Carco, die een monographie schreef over het naakt in de moderne
schilderkunst, was Seurat slechts toevalligerwijze naaktschilder, maar wat men van
vleesch ziet in z'n schilderijen - en voornamelijk in de Baignade - toont ons, wat het
moderne naakt verloren heeft met dezen kunstenaar, die op twee-en-dertigjarigen
leeftijd heenging. In 1888 vond hij de samenvattende groote lijn, een sterk aangeduid rhythme in de
schematische compositie van kermisartisten voor hun tent ‘La parade de cirque.’
Hermetischer dan dit is wellicht geen enkel ander schilderij van Seurat gesloten:
links door een kalen boom, rechts door den spelrecommandeur; boven door de
gasvlammen, beneden door de toeschouwerskoppen, waarvan de regelmaat even
verbroken wordt door het paartje, dat de tent binnentreedt. In z'n ‘Parade’ maakte
Seurat gebruik van z'n waarneming van de complementaire halo der gaspitten.
Toen Mallarmé in 1888 in de Revue Indépendante een vertaling van Whistler's
lezing, de Ten o'clock publiceerde, formuleerde hij het axioma, dat de schilder z'n
kunst vooral kon beginnen te beoefenen op het uur, dat het kunstlicht aangestoken
werd. Seurat en Kahn spraken hierover en de eerste zei: ‘Dat is het woord van een
groot schilder, Whistler heeft gelijk.’ Ook in z'n ‘Chahut’, z'n ‘Cirque’ etc. heeft
Seurat het avondlicht bestudeerd.
In 1889 gelukte hem een meesterlijke vrouwelijke halve figuur, in sierlijke houding,
de ‘Femme se poudrant,’ (waarvoor z'n vrouw poseerde) en in 1890 z'n tweede
monumentaal-decoratieve hoofdwerk ‘Le Chahut’. Mevr. H. Króller-Müller, die hier
te lande wel de fraaiste en rijkste collectie moderne kunst bezit, heeft dit schilderij
te Parijs gekocht uit Duitsch bezit (het was vroeger bij Meier - Graefe, die er over
gedacht schijnt te hebben het aan den Louvre te schenken). Toen haar jongste zoon
het voor het eerst zag, zeide hij: ‘Maar Moeder, hoe is het mogelijk, dat U juist een
dans koopt? Nu begrijp ik voor het eerst niets meer van U.’ Toen de kunstkooper,
die het al jaren kende, het voor den dag haalde, zei hij: ‘Ik vind het een leelijk ding,
ik houd niet van al dat gevlinder van strikken op de schouders en op de schoenen.’
Evenals voor de andere hoofdwerken, bestaan er voor dit schilderij, dat zoo'n
merkwaardige gelijkenis heeft met een Egyptisch basreliëf van danseressen in een
graf bij Sakkara, meerdere schetsen.
Seurat begon z'n eerste studies voor Le Chahut, dat een zijner grootste
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doeken is, in het café-concert van ‘l'Ancien-Monde,’ waar die oude rest van de
quadrille van Mabille en van Valentino gestrand was. Men danste dat aan het einde
der ‘nummers,’ juist voor het stukje, dat het schouwspel besloot. De dansers en
danseressen werden aan het café-concert van l'Ancien-Monde geleverd door de
‘sujetten’ van het Elysée-Montmartre. Seurat heeft de gezichten geheel gewijzigd
en gestyleerd, maar de ‘kleine geschiedenis’ bewaart de namen der danseressen:
Coccinelle en La Houssarde en van de dansers: l'Artilleur en Blondinet, die de beenen
voor haar opheffen.
Gauguin heeft goed begrepen, wat Degas en met hem Lautrec en Seurat in
music-halls en circussen zochten: ‘Daar is alles valsch, het licht, de décors, het haar
der danseressen, heur corset, heur glimlach. Alleen de effecten, die het heeft, het
karkas, het menschelijk beendergestel, de beweging, allerlei arabesken, zijn echt....’
De danseressen van Seurat zijn dan ook evenmin vrouwen als die van Degas; het
zijn machines in beweging met sierlijke lijnen van een wonderbaar evenwicht.
Het schema van het schilderij - een diagonaalcompositie - werd gekozen in
overeenstemming met den meer dynamischen aard van het onderwerp. De danseressen
en dansers zijn op de wijze der Egyptische reliefkunst deels van terzijde, deels meer
van voren gezien.
Zij zetten den eenen voet op 't hellend vlak der planken op den voorgrond en
strekken den anderen streng evenwijdig in de lucht, waarbij de perspectivisch
herhaalde houding der vier paar beenen bijna den beroemden hoek van 180 graden
vormt.
De met deze even geknakte paralellen ongeveer evenwijdig loopende bas (de
rechterarm van den bassist gaat verder in dezelfde richting), snijdt een met de
motieven van den dirigent, van den fluitist - van wien alleen de handen en de fluit
zichtbaar worden - en van de strijkstokken, - die het eenige zijn, dat men van de
violisten bemerkt -, gevulde hoek van het schilderij af. De leege boven- en linkerkant
van het schilderij wordt afgesloten door de lampen. De breede streep, die loodrecht
van boven naar onder loopt (in den linkerarm van den bassist in haar verlengde, laat
de verticaal zich in het benedengedeelte voelen), doet door het contrast, de fraai
gebogen lijn van den breeden witten zoom der rose rok der eerste danseres beter
uitkomen.
Meier-Graefe onderstelt, dat wanneer het schilderij een zwakke plek heeft, deze
- ‘natuurlijk’ - ligt in de eenige verticale figuur, van den bassist, daar dit volume zich
het zelfstandigst toont en daarbij door den diepsten blauwen kleurtoon uitkomt. Maar
hij moet zelf toegeven, dat dit rustige volume onontbeerlijk was, om de zeer scherpe
hoek, die zich voor zou vormen, te verbergen.
De den blik in de diepte leidende lijn der kleine toeschouwerskoppen is
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wellicht gevonden om de door den hellenden dansvloer verstoorde horizontaal te
herstellen. De kleur bestaat uitsluitend uit blauw, rood en geel in gelijkmatige deeltjes
van de grootte van een luciferskop, op witten grond.
Seurat bleef avonden lang in het cirque-Médrano om het synthetische schilderij,
dat hij ‘Le cirque’ noemde, ten einde te brengen, maar dat hij, toen de dood zoo
tragisch onverwacht kwam, onvoltooid achterliet. Sinds de Chahut was hij weer
vooruit gegaan, was hij tot nog grooter meesterschap in de compositiekunst gestegen.
Het karakter der harmonie is minder hoekig geworden. In het lichtende ‘Cirque’
(vroeger bij Signac, thans in het Louvre) ging hij van de stijve, steile rechten over
naar de soepeler krommen. Van een systeem van horizontalen en verticalen: de
banken, de toeschouwers en stalknechts, maakt zich een pyramide los, waarvan de
basis gevormd wordt door den op den rug gezienen, roodharigen clown op den
voorgrond, en de zijden ontstaan door de ecuyère, het clownsduo en de pikeur, die
met hun lijnen elkander bewonderenswaardig in evenwicht houden: de grootste
équilibrist was hier Seurat!
De bekwame schilder en schrijver over kunst André Lhote wees eens op een typisch
en verrassend détail van het ‘Cirque’, dat Seurat's méticuleus kunstmiddel aantoont
en het verband helpt vaststellen, dat deze systematische kunst met het beginnend
cubisme van 1910 vereenigt:
‘De zweep, die de dresseur op den grond laat slingeren, scheidt de piste in twee
afzonderlijke plans, verkregen door het spel van het gelijktijdig contrast: eenerzijds
al de schaduw, anderzijds al het licht. Dat bijna onzichtbare ding, die zweep, die bij
een Lautrec bijv. slechts een aanleiding tot een achtelooze penseelveeg zou zijn,
wordt bij Seurat een architecturaal element en daarenboven een maatstaf van de
ruimte, een aanleiding om de diepte te meten. Men kan deze krachttoer niet genoeg
bewonderen: het licht, dat bij de impressionisten de dingen tot doorschijnendheid
ontbindt, Seurat bedient er zich integendeel van, om de vormen vast te leggen in de
picturale pâte.’
De meeste dezer schilderijen waren met eenige teekeningen in 1892 op de
Indépendants bijeengebracht. In 1900 organiseerde Fénéon een expositie in de bureaux
der Revue Blanche. Behalve de hier vermelde schilderijen zijn er vele schetsen en
ongeveer vierhonderd teekeningen - die Signac de mooiste schilders-teekeningen
noemde -, welke zich grootendeels in het bezit van kunstenaars bevinden. Wellicht
dat ik u nog eens afzonderlijk over deze teekeningen, - die sommigen zelfs als 't beste
deel van Seurat's oeuvre beschouwen -, zal onderhouden, want dit is een andere
geschiedenis.
André Salmon noemt Seurat als een der eersten onder de ‘points de tradition’ der
jonge schilderkunst: Greco, Chardin, David, Ingres, Delacroix, Cézanne, Rousseau,
de Negers. De faam, die Seurat tot nu toe vergat, omdat
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zijn werk, direct verworven, en vastgehouden door particuliere collecties, bijna geen
contact meer had met het publiek, is ook tot ons land doorgedrongen; ook hier te
lande heeft het werk van den jong gestorvene, die ‘voor over dertig jaren’ schilderde,
het orgaan om het te voelen en te begrijpen geschapen. Reeds in 1888 was het
opgemerkt door de jonge Hollanders, Toorop en Hart Nibbrig met name, maar het
deel zijner kunst dat zich met de compositie bezig hield, zou pas later beter begrepen
worden (in Frankrijk door een Marcel Gromaire; in Duitschland door een Lijonel
Feininger). Ik weet niet of B. van der Leck Seurat in den tijd van het ontstaan zijner
merkwaardige vroege soldatenschilderijen reeds kende, maar hun parallelisme had
hij van hem kunnen leeren. Een enkel schilderij en meerdere teekeningen van den
fijnen Jacob Bendien hebben niet alleen gelijkenis met, maar ook verwerkten invloed
van den geniaal-oor-spronkelijken voorgaanden meester, die zeker niet, als het
meerendeel der kunstenaars van zijn generatie, - welke, zooals Redon schreef, als
ware parasieten van het ding, de kunst uitsluitend op visueel gebied beoefend hebben
-, gesloten was voor alles wat het ding te buiten gaat, verlicht of verruimt en den
geest in de regionen van het mysterie verheft; maar van het mysterie in het volle
licht! Meerdere adepten der kleine Hollandsche gemeente van den apostel zal ik niet
aanhalen, om niet mijzelf te moeten noemen.
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De moeder
door Johan W. Schotman.
IN het golvend heuvelland achter het recht uit zee oprijzende Pai-Pao-Shan gebergte,
waar de rulle weg zich om den uitloper van een lageren tussenkam heenbuigt, staat,
zich aandringend tegen de zuidelike helling van dien baren berg, de Tempel van den
Ossenkoning.
Menigmaal was ik er op mijn tochten landwaarts al langs gereden, achteloos, want
achter den brokkeligen grauw-gelen muur, waarboven een machtige eeuwenoude
boom breed zijn knoestige takken breidde, had ik nooit meer dan het alom te vindene
en gewone vermoed.
Maar op een stillen en klaren herfstdag, rijdend alleen en onbekommerd den langen
eindeloos zich tussen heuvels en bergen voortslingerenden weg, ben ik eens afgestegen
en heb ik aan de vale en verweerd-houten deur geklopt. Honden blaften, schuifelende
voetstappen naderden, de dwarsbalk werd weggeschoven en de deur week open. Een
oude man in vuilblauwe kiel en een jongere vrouw met een kind aan de borst stonden
aan den ingang en zagen mij vragend aan. Achter hen zag ik op een grauwlemen,
rommelige binnenplaats, waar kinderen speelden en een onbeholpen aarden komfoor
rokende was.
‘Ik zou wat willen rusten en den tempel willen zien’, zei ik. De oude man trad
terzijde en nam de teugels van mijn paard over. De vrouw sloot de poort weer. Ik
verwonderde mij daarover, want bij dag staan de tempelpoorten immer open. Maar
ze schudde het hoofd: ‘Er zijn rovers’, zei ze kort.
De kinderen hielden op met spelen en kwamen naar mij toe. Het waren halfnaakte
dreumessen met levendige, glitterende ogen en kleine piekjes vlecht loodrecht
omhoogstaand op hun kruin. Aandachtig zagen ze toe, hoe ik mijn brood uit den
reiszak haalde en, op de stenen treden van een doorgang gezeten, mijn maal deed.
De oude man bracht mij wat thee: lichtgeel bitter vocht, maar door de vreemde
wrangheid, verkwikkend.
Vanuit een donker krot kwam de priester naar mij toe. Hij was een kleine oude
man met een verweerd-bruin en rimpelig gezicht, hij had de sluwe kleine ogen van
den landbouwer. Zijn grijs gewaad hing hem tot op de gele schoenen, zijn mouwen
reikten tot aan zijn knieën; op het hoofd droeg hij een zwart kalotje. De handen
opgeheven begroette hij mij, en ik beantwoordde dat met hetzelfde gebaar. Met korte
zinnetjes begon hij mij te ondervragen en dan vertelde hij mij over zijn tempel. Hoe
alles verviel, hoe het dak instortte en de muren scheurden, hoe rovers en soldaten er
zich beurtelings nestelden en er ruw huishielden, hoe er geen gelden
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waren tot herstel. Het was een oud verhaal, zoals ik het zo dikwels had gehoord. En
de oude man vertelde het zo stroef en onbewogen, als hoorde het tot den
onafwendbaren gang der dingen, gelijk onveranderlik wat oud wordt moet vervallen
en vergaan.
Dan leidde hij mij rond. Door een nauwe deur kwamen wij op een stillen binnenhof,
bevloerd met bazalten zerken, waartussen onkruid hoog opwies. Rondom langs de
losgestapelde muren waren er smalle gaanderijen met dunne roodhouten pilaren.
Achteraan was de hoofdtempel, een wrak bouwsel waaraan de voorwand ontbrak,
zoodat het innerlik veil lag voor regen en wind, als een opengescheurde wond. Tegen
den achterwand nog de brede altaartafel met de wierookvaten en de tinnen kandelaars,
en terzijde hing de reusachtige tempelklok met haar geschulpten rand, roestig
verweerd, als een grote bruin-verwelkte bloem. Stukken pleisterwerk waren van de
vochtige muren gevallen, fragmenten van de door brute handen neergeslagen rode
tempeldeuren lagen aan den grond. Maar nog stonden er, weerszijden van het altaar,
op hoog voetstuk vier giacieus neigende en nog matkleurig glimmende
vrouwengestalten, neerziende met een stillen, zachten glimlach op het geschonden
heiligdom, onberoerd en als nog levend in een verren, langvervlogen tijd. Zij waren
zo ongewoon en zo gaaf, dat ik verrast stil bleef staan. Maar de priester wenkte mij
naar een in den wand gemetselden zerk, waarop een lange legende stond gebeiteld
in sierlijke fijne schrifttekens, waarvan ik er maar enkele kon lezen.
Met bijna driftige woorden sprak hij mij van oude tijden, van grote en
machtig-klinkende namen, van plechtig en pralend-schoon ritueel. Dan, terwijl zijn
ogen nog glinsterden van trots, nam hij mij mee door een smal gangetje naar een
wilden, verlaten hof, waarin drie hoge grafheuvels lagen. En uit het grauwe leem
dier graven rezen de machtige stammen van een eeuwenouden boom omhoog, zich
beschermend heenwelvend over de oude gebouwen, met een droef en deernisvol
gebaar. Het was of de zielen dier dode priesters, of hun machteloze verlangens vorm
hadden gevonden en zich over de verpuinende resten van hun heilig tehuis smartelik
heenbogen.
Met korte, wankelende passen liep de oude man in zijn vuilgrijze talaar weer voor
mij uit. Wij staken den binnenhof over en door een zeskantig poortje kwamen wij
op een klein plaatsje. Met een voorzichtig gebaar schoof hij een paar stoffige gordijnen
terzij en ontdekte mij het schoonste bezit van den ouden tempel.
Het was het lemen beeld van een oude vrouw. Het was een Kwan-Yin-Boeddha
met een wonder-levend gelaat vol uitdrukking en gedachte. Een Kwan-Yin, niet als
een jonge godin met jeugdig-glad gezicht, ijldromerig, rein en onwerelds: een
ongrijpbaar ideaal, maar met het gelaat van een zorgelike vrouw, die veel gezien
heeft en veel geleden, die heeft leren
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begrijpen en vergeven, die in het moeilike mensenleven zèlf alle smarten proefde en
louterde tot eindeloos liefdevol erbarmen. De Kwan-Yin, die door de tien Hellen
geschreden was, en haar abstracte goddelikheid had verloren om ontroerende en
moederlik-bekommerde menselikheid te worden. Van onder het diepgerimpelde en
zorgelik-bewolkte voorhoofd zagen een paar droefdonkere ogen heen naar verre
dingen, en om haar mond plooide zich een trek van stil verdriet en eindeloos-geduldige
berusting.
‘Kwan-Yin, onze Oude Moeder’, hoorde ik de priester zacht zeggen.
Roerloos en hoog zat zij daar onder haar vergoord baldakijn, de Moeder van het
Liefdevol Begrijpen en Erbarmen. Bezorgd troont zij daar achter de stoffige en
heimlik-verhullende gordijnen van haar gebeeldhouwden schrijn. Om haar heen
stormen de nieuwe tijden, om haar heen woelt en gist het. Heersers verheffen zich,
hun namen klinken over de wereld, worden vrezend genoemd, - enkele jaren slechts
en ze zijn vergeten. Veldslagen volgen op veldslagen als in de dagen der Drie
Koninkrijken. Alom branden hartstochten en begeerten, overschroeiend de verwilderde
landen, her- en derwaart rumoert de bloedige burgerkrijg, zwerven de plunderende
roverbenden. De oude hechte leren wankelen, het ontwrichte volk kent de woorden
der oude wijzen nauwliks meer. Haat en ongebonden drift doorvlagen het oude
stofwolkende land.
Maar wachtend in haar donkeren uithoek zit Zij, die begrijpen en vergeven zal,
zij, die Liefde is, en Erbarmen, en die eenmaal, na lange moeilike tijden, weer heersen
zal in het machtige dichtbevolkte rijk, als de storm der barnende dagen heeft
uitgewoed.
Zij, de Moeder van het menselik hart.
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Oostenrijksche barok,
door W.J.A. Visser
VAN de Europeesche steden kan gezegd worden, dat zij organisch zijn g e g r o e i d .
De geographische gesteldheid, de economische ontwikkeling, de religieuse en
historische gebeurtenissen hebben aan iedere stad en hare bewoners een eigenaardig
k a r a k t e r gegeven, waarvan wij de kenmerken nergens anders zullen aantreffen.
Ook Weenen maakt op deze regel geen uitzondering; haar historische en cultureele
beteekenis voor Europa is zonder haar ligging ondenkbaar.
De Alpen, van het Oosten naar het Westen loopend, zijn van overwegend belang
geweest voor de ontwikkeling der geschiedenis en beschaving van ons werelddeel.
Het Noorden van het Zuiden scheidend, werd deze bergketen oorzaak van blijvende
tegenstellingen, voortdurende conflicten en van steeds weer hernieuwde pogingen
om tot een staatkundige en cultureele eenheid te geraken. Maar deze bodemgesteldheid
vormde tevens in het Donaudal een door de natuur gevormde heerweg van het Oosten
naar het Westen, en langs dezen ouden weg der Nibelungen was de mogelijkheid
zulk een eenheid te vormen a priori gegeven; hier ontstond al zeer spoedig een
concentratie- en tevens uitgangspunt van Zuidelijke en Noordelijke tendenzen. Van
het grootste belang voor de beteekenis van Weenen is het, dat deze stad, aan den
ingang van dit dal gelegen, tevens de toegang tot Westen Noord-Europa beheerschte.
Weenen is grensvesting van het Romeinsch Imperium, Oostmark van het Karolingisch
Rijk, voorpost tegen het Oosten en ten slotte wordt de stad door deze groote beteekenis
als vesting middelpunt van de Habsburgsche erflanden.
De groei der stad valt met de verschillende phasen der staatkundige ontwikkeling
samen. Onder de laatste Babenbergers, die door den in 1192 tot stand gekomen
vereeniging van Oostenrijk en Stiermarken de grondslag legden voor deze territoriale
ontwikkeling, werd Weenen, sedert de stichting door de Romeinen nog niet vergroot,
aan drie zijden uitgelegd en kreeg de stad den omvang die tot 1857 behouden bleef.
De korte bloeiperiode onder Koning Ottokar II van Bohemen (1251-1252) is oorzaak
van een verfraaiïng der stad: de Hofburg, de St. Stephansdom (1258) en de
Michaeierkirche (plm. 1260) worden gebouwd. Het Interregnum is hier slechts een
tijdelijke onderbroken voortzetting van groei; de Habsburgsche politiek zet de
pogingen der Babenbergers voort om Weenen van het aartsbisdom Salzburg
onafhankelijk te maken en ofschoon eerst in 1497 het bisdom Weenen wordt
geformeerd, bouwt Rudolf IV reeds aan de vergrooting van den Dom (1359) en sticht
een kapittelhuis voor de
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HET PALEIS LIECHTENSTEIN IN DE BANKGASSE TE WEENEN.

TRAPPENHUIS IN HET PALEIS LIECHTENSTEIN.
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GRABEN TE WEENEN.

1733, WEENEN, NATIONAL BIBL.

DE DREIFALTIGKEITSSÄULE OP DE
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GRAVURE, ± 1738.
PLATTEGROND VAN HET ‘GARTEN PALAIS’ SCHWARZENBERG.

GRAVURE, ± 1738.
PLATTEGROND VAN HET ‘GARTEN PALAIS’ ALTHAN.

SCHILDERIJ VAN B. BELLOTTO, 1759, WEENEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM. DE COUR D'HONNEUR
VAN HET PALEIS SCHÖNBRUNN.
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Kannunikken. Met de komst der verschillende kloosterorden beleeft de Gotiek een
bloeiperiode, de groote hallenkerken der Augustijnen (1330), Minderbroeders (plm.
1350) en Karmelieten worden gebouwd. De welvarende burgerij blijft niet achter;
vlak bij den oever der Donau bouwen de schipppers een eigen bedehuis: St. Maria
am Gestade (plm. 1360). Bekoorlijk gelegen, - haar toren in 1534 door Benedikt
Kölbl voltooid blijft een juweel van laat-gotische fantasie - is dit kerkje een der
weinige en onveranderde overblijfselen van het middeleeuwsche Weenen. Want
slechts het karaktervolle, kronkelende s t r a t e n n e t , wat duidelijk laat zien hoe hier
binnen de muren met de ruimte moest gewoekerd worden, is ons als herinnering aan
deze periode gespaard gebleven. Slechts de Sonnenfelsgasse, de Schönlaterngasse,
of het intieme hoekje achter het gotisch koor van de Neunengelchöre laten nog vaag
vermoeden, hoe de smalle straten en de pleinen er in hun bebouwing hebben uitgezien.
De godsdienstoorlogen en de splitsing van het Habsburgsche huis beteekenen voor
de stad een groote kentering. De Renaissance heeft derhalve voor Weenen bijna geen
beteekenis en heeft behalve in het onder Noord-Italiaanschen invloed staande poortje
der Salvator-kapelle (1515) en van de Schweizertor (1550) geen sporen achtergelaten.
De Contrareformatie en de succesvolle oorlogen tegen de Turken geven Weenen
- en hiervan uitgaande geheel Oostenrijk - aan het einde der zeventiende eeuw een
ongekende beteekenis en schiepen de sfeer, waarin de Barok haar hoogste triomphen
kon vieren. De Keizer vereenigt den katholieke landadel aan zijn hof; de stad wordt
nu eerst een r e s i d e n t i e . Binnen de muren bouwt de adel haar groote paleizen
(z.g. ‘Stadtpalais’), buiten de stad ontstaan de talrijke groote villa's in type
overeenstemmend met de romeinsche ‘villa suburbana’. (z.g. ‘Gartenpalais’). Doch
het Keizerhuis vervult geen leidende positie gedurende deze groote bloeiperiode der
O o s t e n r i j k s c h e b a r o k (plm. 1680-1740); adel en geestelijkheid bouwen evenals in Italië - volgens eigen ideëen en hierdoor verschilt, ofschoon er hier verder
niet op kan worden ingegaan, de Oostenrijksche barok o.a. van Frankrijk, waar
Versailles h e t voorbeeld was.

I.
Een monumentenlijst van deze Oostenrijksche barok te geven is hier niet de bedoeling;
veeleer zal hier een poging gewaagd worden om aan de hand van enkele monumenten
een c u l t u u r h i s t o r i s c h beeld te ontvouwen en zoodoende het k a r a k t e r van
Weenen en Oostenrijk te benaderen.
Hoe innig is dan de Dreifaltigkeitssäule, dat glorierijke gedenkteeken
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aan den vooravond van Weenen's gouden eeuw als een getuigenis van zware
beproeving en grooter geloof, met de geschiedenis der stad verbonden!
‘Anno 1679’ schrijft Abraham a Sancta Clara ‘noch in den anbrechenden Monat
Juli, stund obberührte Stadt in höchster Glori;... Aber o wankelmütiges Glück!...
Denn mitten in gedachten Monat Juli riss ein die leidige Sucht, welche schon lang
unter den Titel hitziger Krankheit von gewissenlosen Leuten verhüllt, endlich in eine
allgemeine giftige Kontagion ausgebrochen, dass man mit männiglicher Bestürzung
gleich hin und her auf freier Gassen tote Körper gefunden und also die traurige
Tragödie öffentlich kundbar geworden’. Verschrikkelijk woedt de pest en in enkele
maanden sterven vele duizenden inwoners. Abraham a Sancta Clara beschrijft ons
in zijn rhetorische preeken ‘Merks Wien’ de groote ellende in de stad en hij spoort
als een tweede Johannes de Boetgezant de menschen tot de boetvaardigheid over
vroegere tekortkomingen aan. ‘Komt her, Ihr Weltaffen, ihr Gesichternarren, ihr
Venusgenossen, geht mit mir an unterschiedliche Ort zu Wien, allwo grosse Gruben
mit vielen tausend toten Körpern angefüllt, schaut ein wenig dasjenige, was ihr habt
angebetet.’...
Wanneer tegen Kerstmis 1679 de ziekte geweken schijnt, herleeft Weenen; op
eersten Kerstdag treden 95 bruidsparen in het huwelijk! Keizer Leopold keert uit
Praag naar Weenen terug. Op zijn heenreis had hij een bedevaart naar Mariazell
gedaan en daar beloofd om in Weenen een gedenkteeken ter eere van de H.
Drievuldigheid te bouwen, opdat de ramp spoedig zou worden afgewend. De na zijn
terugkeer door den beeldhouwer Frühwirth opgerichte gedenkzuil droeg slechts een
voorloopig karakter en wanneer in 1687 - de uitvoering was vertraagd door het groote
beleg van Weenen - met de oprichting wordt begonnen, heeft men, daar ‘die Säulen
bereits auf denen Dörffern fast zu gemein werden wollen, etwas anderes ungemeines
dafür inventiert.’ Het ontwerp van dit thans nog op de Graben staande monument is
van den theateringenieur Ludovico Burnacini. Ofschoon bijna woordelijk aan een
traditioneele opvatting is vastgehouden, waarbij een zuil, geplaatst op een hoog
postament - waarop de negen engelen staan - den ‘Genadesstoel’ draagt, is hier voor
het eerst door het voornamelijk optisch binden van deze verschillende plastische
motieven en door lichtwerking een grootere eenheid der architectonische en
sculpturale deelen bereikt, waardoor het geheel aan monumentaliteit en ‘rhetorische’
bezieling wint. De Keizer, knielend voorgesteld, met zijn linkerhand naar beneden
wijzend naar het Geloof, waardoor de Pest overwonnen werd (deze motieven zijn
nieuw), ziet omhoog, de engelkoren vragend middelaar te zijn bij het vertolken van
zijn dank aan de boven de wolken tronende Triniteit. Doch slechts de zon kan de
werking van dit monument volledig doen genieten. Haar licht teekent scherpe
schaduwen op het
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driekantige, door een breede lijst gehalveerde en zich naar boven verjongende
voetstuk, tint in fijne zwart-witte nuancen de grijzige wolkenstapeling rondom de
obelisk en sprankelt in gulden schittering op de stralenkrans achter de H.
Drievuldigheid. Er kan geen tweede werk genoemd worden, waaruit de verbinding
van twee perioden zoo duidelijk spreekt; de opvatting is traditioneel en de kunstenaars,
die er aan werken, Burnacini de ontwerper, Frühwirth, Strudel, Rauchmiller als
beeldhouwers behooren tot een vroegere generatie. Maar haar geest is nieuw,
verkondigt een blijde toekomst, die vol zelfvertrouwen wordt tegemoet gegaan en
onder de medewerkers bevindt er zich één, de uitvoerder van de verschillende reliefs
op het voetstuk, wiens naam de toekomst beteekent: Johann Bernhard Fischer.

II.
Hoe grooter de intensiteit is, waarmede een gebeurtenis in de geschiedenis van een
volk ingrijpt, des te grooter is ook de daarop volgende reactie. De pest van 1679, de
hongersnood en de oorlog, die tijdens het beleg van 1683 in en om Weenen op de
verschrikkelijkste wijze hadden gewoed, veroorzaakten, nu een gunstiger ontwikkeling
van den algemeenen toestand op deze angstige jaren volgde, in de eerste plaats een
in haar uitingen soms wat nerveus blijkende v r e u g d e . De herinnering aan de pest
leeft o.a. nog voort in het bekende volksliedje: ‘O, du lieber Augustin, Alles ist hin’;
waarvan de speelman Augustin de maker zou zijn, die eens, zwaar beschonken, door
doodgravers voor gestorven gehouden, na zijn roes tot een nog meer ontnuchterende
ontdekking komt, dat hij nú al op het kerkhof ligt. De literatuur over het beleg van
Weenen is eindeloos - ook om te lezen. Joh. Konstantin Feigius schreef in 12000
alexandrijnen een gedicht: Adlerkracht oder Heldenkern..... in teutschen
h e r o i s c h e n Versen ans Tagelicht gegeben’. Gelukkig zijn vele andere ‘Relationes’
korter en zakelijker. Ook op het theater werd ‘der türkische Blutegel’ zooals Abraham
a Sancta Clara hem in zijn ‘Auf, auf, Ihr Christen’ noemde, ‘verheerlijkt’! Typeerend
hiervoor is het om ‘Die weitberühmte Und Wohl ausgebauete Türckische Bad-Stube,
so vor Wien 1683 ist geheitzet worden’ eens te lezen, waarin de edele Groot-Vizier
Kara Mustafa op het tooneel in een badkuip zit, waaronder door de Weeners een
flink vuurtje wordt gestookt, zoodat het water hem te heet wordt en hij uitroept:
Du tapfer Mahomet, ach kühle mich doch itzt.
Ich habe mich fast gar zu Tode hier geschwitzt.

Doch niet alleen vreugde, ook een groot z e l f v e r t r o u w e n is
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geboren. Philipp Wilhelm Hoernich schrijft zijn in 12 oplagen herdrukt ‘Oesterreich
über alles, wenn es nur will’, waarin wordt aangetoond, dat het door een goed geregeld
financieel beheer mogelijk is om de Habsburgsche erflanden, binnen korten tijd ‘über
alle andern Staaten von Europa zu erheben.’ Tevens uit zich dit blijde zelfvertrouwen
in Oostenrijk in de barokke*) architectuur, die hier - en in Zuid-Duitschland - in de
eerste plaats een feestelijke architectuur wil zijn en daarom is deze bouwkunst zoo
nauw verbonden met de geschiedenis van het land; daarom is haar cultuurhistorische
waarde hier zoo groot.
In Weenen werken na 1683 de Italiaansche architecten G.P. Tencala en Martinelli,
en van deze twee is de plm. 1690 door Graaf Kaunitz ontboden Martinelli ongetwijfeld
de voornaamste. Want de façade van Tencala's Stadtpalais Dietrichstein-Lobkowitz
(1685) is met de l i n e a i r e indeeling door vlakke horizontale en verticale banden reeds op te merken bij de in 1589 gebouwde Amaliatrakt der Hofburg - de voortzetting
van een, tevens door het reeds besproken stratennet gemotiveerde, Weensche traditie:
n.l. de façade als plat vlak te zien. Strudel's gelijktijdig ontwerp werd afgekeurd,
omdat de gevel door halve zuilen was ingedeeld. Martinelli breekt met deze overal
gelijkwaardige indeeling der façade en brengt op waarlijk geniale wijze in het
Stadtpalais Liechtenstein - in 1692 voor Graaf Kaunitz begonnen - het barokke idee,
de façade ook in de diepte te geleden, hoofdzakelijk optisch - omdat ook hier
plaatsgebrek geen werkelijk vooruit- of terugspringende façadedeelen toeliet - tot
uiting. Door het nog geen halve meter vooruitspringende middengedeelte der gevel
met behulp van een door twee verdlepingen heen schietende reeks pilasters - zg.
Kolosalorde - zeer sterk te accentueeren, lost de façade zich in ongelijkwaardige
v e l d e n op; deze wederom harmonisch te binden geeft aan de façade een afwisselend,
slechts door dit verband sprekend rythme, wat bij Liechtenstein in het middenrisaliet
- het vooruitspringend middengedeelte - culmineert. Zoo'n façade leeft. Het is
merkwaardig dat juist de bouw van het t r a p p e n h u i s , waarop in Oostenrijk en
Z.-Duitschland in deze periode zoozeer de nadruk wordt gelgd, oorzaak werd van
een scherp conflict tusschen J.B. Fischer von Erlach, gesteund door Graaf Kaunitz
en de van een reis naar Holland teruggekeerde Martinelli. ‘Es hat sich’, schrijft de
Relation von dem Kaiserlichen Hofe zu Wien, ‘etwas besonders mit diesem Gebäude
zugetragen/ wovon die gantze stadt geredet: Nemlich der baumeister/ welcher die
obsicht führte/ machte einen riss zu der grossen

*) Voor de beteekenis van het adjectivum barok kijke men vooral niet in een Nederlandsch
woordenboek! Voor den Nederlander beteekent het slechts: zonderling, wonderlijk (Een
barok taaltje spreken). Het woord heeft hier en ook in het verdere verloop van dit artikel de
beteekenis van het substantief behouden.
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TEEKENING VAN S. KLEINER, ± 1738, WEENEN, NATIONAL BIBL.
GESNOEIDE LAAN IN DEN TUIN VAN HET ‘GARTEN PALAIS’ HARRACH.

DE GLORIETTE IN DEN TUIN VAN HET PALEIS SCHÖNBRUNN,
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TEEKENING, VAN S. KLEINER, 1734, WEENEN, NATIONAL BIBL.
HET PALEIS DAUN-KINSKY IN DE HERRENGASSE TE WEENEN.

DE KARLSKIRCHE TE WEENEN.
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treppe/ der aber nicht beliebet/ noch ins werck gerichtet ward; solches erbitterte ihn
dermassen/ dass er nicht allein öffentlich gegen das unrecht protestirte/ welches er
dadurch zu leiden vermeinete/ sondern er liess auch ein manifest drucken/ und
öffentlich anschlagen/ in welchem er allen Leuten mit grossem eyffer zu wissen that/
man solte ihn nicht vor den urheber dieses stückes/ wie des übrigen gebäudes/ halten/
wodurch er sonst vor einen sehr unerfahrenen mann in seiner profession würde zu
achten seyn’.
In deze chronique scandaleuse vindt men een verschil, voortspruitend uit het
onderscheid tusschen Oostenrijksche en Italiaansche opvattingen over het karakter
van een paleis op markante wijze belichaamd. In Oostenrijk en Zuid-Duitschland is
het trappenhuis slechts als een eerste en voornaamste i n d r u k bedoeld van
d e f e e s t e l i j k e p r a c h t van het huis; om slechts voor dit plezier de grootst
mogelijke plaats aan een trap in te ruimen was in Italië niet mogelijk. Tevens levert
deze overwinning van Fischer's gedachte het bewijs dat in Oostenrijk e i g e n
architectuur-principes tot rijpheid zijn gekomen, die het best door ingezetenen kunnen
worden begrepen, gevoeld en vertolkt.
Het door J.B. Fischer von Erlach (1656-1723) en Lukas von Hildebrandt
(1668-1745) voor verschillende families gebouwde Stadtpalais sluit zich u i t e r l i j k
volkomen bij het type van Martinelli aan. Door dezelfde plaatselijke omstandigheden
beïnvloed hebben ook hun paleizen slechts een in de façade verkenden, doch
nauwelijks in den plattegrond aangegeven risalietvorming; hebben weinig
vooruitspringende portalen en worden zooveel mogelijk met behulp van licht en
schaduwwerking gecontoureerd. Doch men zal in Weenen geen enkele façade vinden,
die hetzelfde s t a t i s c h e k a r a k t e r als Liechtenstein vertoond. Liechtenstein is
in Weenen even vreemd als de in 1753 door J.N. Jadot gebouwde Akademie der
Wissenschaften. Het eene is even Italiaansch, als het andere Fransch. Weensch zijn
Fischer's Stadtpalais des Prinzen Eugen (1694), Schönborn (plm. 1700, teg.
Nederlandsche legatie), Questenberg (1702), Hofbibliotheek (1720) en
Reichskanzleitrakt (1723); Weensch is ook het Stadtpalais Daun-Kinsky (1713) door
Hildebrandt gebouwd. De groote expansieve macht der Oostenrijksche monarchie
meent men in de dynamische kracht van Fischer's stad-paleizen terug te vinden; de
rustige en zekere toestand der samenleving in de week-plastische rococo-vormen
der façaden bij Hildebrandt. Overal onderscheidt Fischer architectonisch dragende
en gedragen elementen, waardoor aan zijn paleizen dat groote evenwicht wordt
gegeven, wat de eenheid van zijn geest met de materie schijnt te belichamen.
Hildebrandt keert deze verhoudingen bewust om; zet zijn giganten die een architraaf
torsen op kussens! Hij verdraagt de eenheid van geest en materie niet, doch schudt
deze stoïcijnsche gedachte verre van zich af. Hij verlangt naar het onstoffelijke en
juist hierom karakte-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

322
riseert hij nog beter dan Fischer het wezen der Oostenrijksche en Zuidduitsche Barok.
Tijdens den bouw van het Stadtpalais Liechtenstein werd er reeds geschreven, dat
de vorst over het gebrek aan plaatsruimte klaagde. ‘Weil dieser palast noch in den
ringmauern ist/ so muss er den verdruss ausstehen einen nachbar zu haben/ welcher
ihm das Licht auf der Seite gäntzlich benimmt. Uber das so mangelt ihm auch eben
der ursache der ort zu einem garten/ indem er keinen andern platz hat/ als den innern
hof/ und einen kleinen raum zwischen dem palast und der stadtmauer;....’
Slechts het ‘Gartenpalais’, in de glooiende omgeving der stad gelegen, stelde den
bouwmeester, tevens tuinarchitect, in de gelegenheid om een lusthof te bouwen, die
beantwoorden zou aan een der voornaamste eischen, die de barok hem stelde: n.l.
h e t a r c h i t e k t o n i s c h b i n d e n v a n h u i s e n o m g e v i n g . Hier waren de
tuinen, met hun tot gangen gesnoeide lanen, oploopende terrassen, vijvers en
gestyleerde bloemparterres, evenals de daarachter liggende bosschen en verdere
omgeving slechts de voortzetting van een van het paleis uitgaand rythme en systeem.
Aldus vormt deze architectonisch gedachte t u i n een belangrijk onderdeel van het
buitenverblijf. De beteekenis van iedere laan, beeldengroep of waterval is slechts in
de vooraf beoogde samenhang te begrijpen. Ook de zich aan het einde van den tuin
bevindende open architecturen, zooals bijv. de Gloriette in Schönbrunn, hebben geen
andere beteekenis dan dit rythme één oogenblik op te vangen om het vervolgens
weer vrij te laten of - om het in háár vormen te laten kristaliseeren. Wordt door deze
reeds besproken ondergeschiktheid van de natuur aan de architectuur slechts de
waarde van het paleis verhoogd - wat ook de bedoeling is - ten opzichte van de
bewoners heeft dit nog een bijzondere beteekenis. Het is voor hen den vertolking
van Oostenrijks macht. Doch tevens is het de omgeving waarin, de coulise waarvoor
het dagelijksch leven zich afspeelt. Iedere wandeling of bijeenkomst wordt, omdat
haar beteekenis door deze omgeving wordt bepaald, een speciaal karakter verleend.
Dit karakter kan niet anders dan officieel zijn, in zijn uitingen min of meer herinnerend
aan de periode der ‘langue précieuse’ in Frankrijk. Ofschoon tegen den volksaard
indruischend was dit de heerschende toon der groote wereld. De werkelijkheid was
een beetje theater en was gestyleerd, zooals in ceremonieel vertoon de werkelijkheid
altijd onbewust gestyleerd wordt. Doch ook is het theater hier de spiegel der
werkelijkheid en het is niet toevallig dat Weenen juist onder Keizer Leopold I een
groote bloeiperiode op dit gebied heeft beleefd. Ook de aard der stukken past
volkomen in dit kader der samenleving. Aan het einde van den tuin bevond zich het
o p e n l u c h t t h e a t e r , waar men luisteren kon naar
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Burnacini's ‘La congiura del vizio contro la virtù’ of naar zijn mythologische stukken.
Met een schijn-hemel, vol van Deugden, Goden of Heiligen, waar kleine engeltjes
op groote pouffe-wolken vroolijk naar beneden lachten en waarbij zich soms zulke
ingewikkelde scène's afspeelden, dat ieder oogenblik een der sterren van het hemelsch
ballet naar beneden zou zijn gevallen, als niet juist dat eene wolkje of die eene console
hem had gered; met zulke acteurs, zulke requisieten, zulk een décor vertolkte de
s c h i l d e r de gedachte ‘ook zelf’ een klein beetje deelachtig te zijn aan deze roze
en blauwe, deze tintelende, zwevende en glanzende gelukzaligheid. De barokke
mensch, wien al deze allegoriën, mythen en visioenen bekend waren - en die ze zich
ook veel gemakkelijker als werkelijkheid moet hebben kunnen voorstellen dan wij
- verwonderde er zich ook niet in het minst over, wanneer hij zag, hoe zijn voorvader
als een Wodan over de wolken reed. En hij moge er niet in den platten zin aan hebben
geloofd, toch verleende het zeker vleugelen aan zijn verbeeldingskracht en rechtte
zijn rug als hij onder deze triomphantelijke, gelukkige wereld doorschreed in de
groote hallen, trappenhuizen en zalen. En een tikje humor mocht er wel bij, verscholen
en verholen als alles bleef tusschen de wuivende pluimen, blinkende wolkevlotten,
wapperende draperiën en feestelijke vlaggetooi. Zouden de Würzburgsche prelaten
ooit vertoornd geweest zijn, wanneer zij zagen hoe Tiepolo tegenover hun vroegeren
Bisschop Karel von Schönborn wraak genomen had, door rond zijn zetel, daar héél
hoog, zooveel graciën te verzamelen? Waarschijnlijk zullen zij Tiepolo's bedoelingen
nooit begrepen hebben, maar verwonderd hebben gestaan over de vele Deugden, die
deze kerkvorst bezat.
Ook de b e e l d h o u w k u n s t en haar plastische zusterkunsten moesten zich tot
decoratie der architectuur bepalen. Levert de geschiedenis van de schilderkunst nog
namen: Bartholomeo Altomonte - een naam die ons het vizioen van Italië en zijn
invloed onmiddellijk voor den geest roept - Joh. Fr. Rottmayer († 1730), Daniël Gran
(† 1747) en Fr. Maulpertsch († 1796), voor de sculptuur zijn gelijke waarden niet te
vinden. 't Meerendeel van de giganten of atlanten, die wij in de schitterende
trappenhuizen van het Stadtpalais van Prins Eugenius, in de buitenverblijven
Schönbrunn, Trautson en Belvedere aantreffen, zijn anonym, of gaan onder een der
verzamelnamen ‘G. Giuliano’ of ‘Martinelli’. Een plastisch element van het hoogste
belang is verder het o r n a m e n t . In ieder paleis vindt men overal dat veerkrachtig
gemodeleerde ornamentwerk der onbekende stuccatori, die met vrije hand aan deze
vochtig op de muur gebrachte kalkmassa zulke edele vormen wisten te geven. Wandel
door honderd zalen, honderdmaal is er variatie in deze gulden vormenpracht. Het
ornament, bedoeld om de uitdrukkingskracht van iets anders te
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accentueeren, krijgt hier echter een negatieve waarde, doordat deze kenmerkende
eigenschap wordt ontkend. Het wordt nu hulpmiddel om ongewenschte
scheidingslijnen te verdoezelen, om verschillende architectonische deelen plastisch
te vinden. Min of meer verdwijnt de ondergeschikte, decoratieve beteekenis, het
wordt een eigen taal. In fraaie voluten aan den wand geschreven dient het tot
doorbreking der wandvlakte, in groote curven loopt het langs ramen, deuren en
supraporten. Gelooft u dat deze ‘sprake’ u niet kan bekoren, waardeer dàn de
toewijding en vaardigheid der werklieden, die grootendeels uit eigen fantasie, slechts
met behulp der ornamentprenten, deze eindelooze variaties hebben geschapen.
Beschouw verder met welk een ongeloofelijk geduld die sierlijke kachels moeten
zijn gevormd en gebakken, hoe fraai die deuren zijn ingelegd en hoe die sloten zijn
bewerkt!
Dit samengaan van beeldhouwkunst, schilderkunst, natuur en theater met de
architectuur als dominant had als natuurlijk en gelijktijdig gevolg dat het van nature
zelfstandig, min of meer afgeperkt karakter van ieder der enkele kunstuitingen over
en weer onderling besmettelijk werkten. De beeldhouwkunst tracht te schilderen, de
schilder denkt aan het beeldend vermogen der plastische kunst, de architect, van huis
uit een staticus en samenvoeger, stapelaar en vergaarder van streng stereometrisch
belijnde eenheden, gaat met zijn materiaal om alsof het hem vergund ware de enorme
steenmassa's van een gebouw te behakken, te versnijden en te modelleeren, of het
klei ware. Alles vloeit in één enkele kunstuiting samen.
Men zou nog verder kunnen gaan, doch Schönbrunn (1695), Schwarzenberg (1697),
Liechtenstein (1698), Trautson (1710) en Belvedère (1713) - om slechts enkele van
deze buitenverblijven te noemen - verschijnen reeds in een ander licht! Te spreken
over de beteekenis van de philosophie, literatuur of muziek zou hier echter te ver
voeren. (In de muziek overheerschen in de barok register-dynamiek, zeer groote en
vrije ornamentatie en een streven naar rythme. Ook de onderwerpen zijn dikwijls
aan de godenwereld ontleend).
De cultureele beteekenis van deze groote eenheid - architectuur, natuur, theater,
philosophie, literatuur en muziek - was de drang om het leven op een b r e e d e r ,
h o o g e r e n a a n g e n a m e r n i v e a u te brengen; vraagt men naar de
maatschappelijke beteekenis, dan kan men slechts antwoorden:
m a c h t s o n t p l o o i i n g . Uitgaande van de heerschende klasse - vorst, adel en
geestelijkheid - voelden ook zij, die geen deel hadden aan het bestuur, in deze gedachte
mee, omdat door een zoo grooten uiterlijken glans langs aesthetischen weg iets van
de grootheid van Oostenrijk door hen gezien en begrepen werd. Het gebaar der
‘verheffing’, zelfs der ‘zelfverheffing’ vindt altijd zekeren weerklank, schenkt voor
een
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TEEKENING,

1724, WEENEN, NATIONAL BIBL.

DE KERK DER FRANCISKANEN TE WEENEN.

GRAVURE NAAR TEEKENING VAN J.B. FISCHER, 1712, WEENEN, NATIONAL BIBL.
KEIZERLIJKE SLEDENVAART OP DE NEUER MARKT TE WEENEN.
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HET KLOOSTER MELK AAN DE DONAU.

SCHILDERIJ VAN B. BELLOTO, ± 1760, WEENEN, KUNSTH. MUSEUM.
IN HET MIDDEN DE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, RECHTS DE KERK DER JESUITEN, TE WEENEN.
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oogenblik, wanneer het in den vrijen vorm der kunsten verschijnt, zelfs aan den
armzaligsten, meest misdeelden toeschouwer een zeker gevoel van mede-verheffing,
van mede-verhevenheid en vrijheid. Voor pracht- en machtvertoon ontwierpen de
theateringenieurs hun triumfbogen en wijnfonteinen, wanneer een jeugdig
Roomsch-Koning, op weg naar St. Stephan, op de Graben gehuldigd werd; daartoe
dienden de talrijke processies en nachtelijke illuminaties, alleen daarvoor grootendeels
het theater en de wijdgespreide tuin, het paleis met zijn trappenhuis en het Spaansche
ceremonieel. Dit alles was een begrepen, een a a n v a a r d e en daarom noodzakelijke
omgeving, een eenmaal als vaststaand aangenomen beeld der wereld geworden,
waarin de mensch leven moest en vrij ademen kon. Het behoorde mede tot wat men
in de biologie de ‘Umwelt’ van den mensch dezer tijden zou noemen. Het doel van
het leven scheen wereldlijke en geestelijke grootheid, aardsche en hemelsche glans.
Macht, die zich niet vertoonde, heerlijkheid die zich niet zichtbaar openbaren kon,
scheen doelloos en onbegeerlijk.
Dat een periode van zulk een maatschappelijke beteekenis - over de religieuse
beteekenis zal nog gesproken worden - zijn karakter op Weenen m o e s t drukken is
begrijpelijk. Voortspruitend uit een algemeen historische ontwikkeling werd dit
bloeitijdperk een periode van machtsontwikkeling, waarvan de karaktertrekken
blijheid, zelfvertrouwen en spontaniteit zijn. Deze eigenschappen treden o.a. in de
architectuur aan het licht. De in Weenen gebouwde paleizen en monumenten stammen
uit d e z e n tijd en domineeren door hun groot aantal de herinnering aan iedere andere
periode, zoodat het karakter van Weenen hierdoor bepaald, op de eerste plaats
1 8 d ' e e u w s c h en b a r o k kan genoemd worden, vervolgens toonen zij aan dat
Weenen keizerlijke residentiestad geworden is.

III.
Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein schrijft in zijn ‘Werk von der Architectur’
over den p l i c h t van een vorst om te bouwen. Deze verklaring, bestemd voor zijn
nakomelingen, was voor zijn tijdgenooten vanzelf sprekend. Het bewijs zijn ongerekend de talrijke patriciërshuizen - de ruim 30 paleizen, die in ongeveer 40
jaren in Weenen zijn gebouwd. Tevens verklaart het waarom juist in de 18e eeuw al
die geweldige k e r k e n e n k l o o s t e r s , die in geheel Oostenrijk aangetroffen
worden, zijn ontstaan. Want het is bezwaarlijk te gelooven, wat men in onze dagen
wel eens als historische verklaring hoort geven, dat men, althans wat de kloosters
betreft, den nadruk op een economische oorzaak moet leggen, dat n.l. de Keizer zou
bevolen hebben te bouwen, om daardoor het geld der kloosters onder 't volk te
brengen. De oorlogen der zeventiende eeuw:
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Stift Melk werd in 1683 volkomen verwoest; de branden: Gottweig brandde in 1718
volkomen af, zijn als evenzoovele oorzaken te noemen. Ongetwijfeld is het waar dat
de Keizer van den anderen kant het bouwen bevorderd heeft. Wanneer Karel VI in
1740 sterft, verdwijnt ook de krachtige impuls voor den Abt Ernst Berger van
Klosterneuburg en de grootsch opgezette klooster-residentie, een Oostenrijksch
Escorial, blijft een fragment.
De verklaring voor de barokke v e r k l e e d i n g van de vele romaansche en gotische
kerken, die wij in Weenen en elders in Oostemijk vinden, moet gedeeltelijk in een
religieus motief gezocht worden. Gedeeltelijk: omdat de restauratie of voltooiing
van vele oude kerken bij de opleving van het katholicisme gemakkelijk te begrijpen
is en omdat het geen afwijking van bestaande gebruiken kan genoemd worden dat
dit tijdens de met de Contrareformatie samenvallende Barok in dezen stijl gebeurde.
Meerdere romaansche kerken toch zijn tijdens de Gotiek gotisch gerestaureerd of
afgebouwd. Er is echter nog een andere reden: de mogelijkheid om een kerk met
stucco(kalk)barok te verkleeden is veel eenvoudiger dan om b.v. van een romaansche
kerk een gotische of renaissance kerk te maken. Anders is het evenwel met de
verkleeding, wanneer restauratie of voltooiing niet noodig zijn.
Ieder katholiek verlangt altijd dat het kerkgebouw zoo mooi mogelijk zal zijn, en
zooveel mogelijk zal beantwoorden aan de grootheid van Dengene, die daar woont.
Daar nu in deze periode de barokke pracht der paleizen het beste de waardigheid der
bewoners uitdrukte, zoo verlangde ook ieder christen een barokke kerk. Dit principe
geldt niet overal. Bij ons zoowel als in de Rijnstreek werden, als plastische neigingen
of tradities er toe leiden, ook wel gotische kerken gebouwd. Hier - evenals in de
hervormde landen - kent men deze feestelijke pracht nagenoeg niet. Het stemde niet
met den godsdienst overeen. In Oostenrijk is de religieuse beteekenis van de Barok
e e n b e v e s t i g i n g v a n h e t K a t h o l i c i s m e . Willen wij de ‘wereldsche
decoratie’ in deze kerken dus verstaan, dan moeten wij die gedachte als uitgangspunt
nemen.
De religieuse herleving van Oostenrijk hangt samen met de periode van
godsdienststrijd, dien de vrede van Munster in 1648 beëindigde en waardoor een
sedert lang bestaande toestand op godsdienstig gebied werd bevestigd. Tevens schiep
de superioritas territorialis een reeks van onafhankelijke staten, waardoor de Keizer
meer dan vroeger de gelegenheid kreeg zich met zijn erflanden bezig te houden.
Gelijktijdig met de opdringende macht van het Protestantisme onder aanvoering van
Gustaaf Adolf, ontstond in Oostenrijk de katholieke reactie. Tusschen 1600-1630
kwamen Franciskanen (1608), Kapucijnen (1622), Karmelieten (1623),
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Jezuïten (1625) en Augustijnen (1630) naar Weenen en begon hiermede de eerste
phase van de 17-d'eeuwsche kerkelijke architectuur. De eenvoudige Franciskanerkerk,
waarvan de gothiseerende gevel in zijn bekroning aan den invloed van de
ornamentteekenaar W. Dietterlin herinnert, is te meer merkwaardig, omdat hier de
geest der orde uit spreekt, die aanknoopingspunten aan het verleden zoekt. Wanneer
wij dezen voorgevel vergelijken met die der in 1627 gebouwde Jezuïten- of
Universiteitskerk, dan bemerken wij ook hier halfbewuste aanpassing aan gotische
traditie - torens, verticalisme - doch tegelijkertijd in de algemeene barokke opvatting
een krachtig voortdringen in de toekomst. Dezelfde Zuidelijke invloed is ook aan
den in 1631 voor het gebouw gezetten voorgevel der Dominikanenkerk te bespeuren
- het meest Italiaansche bouwwerk wat Weenen bezit. - Doch hoever liggen
Italiaansche en Oostenrijksche opvattingen hier nog van elkaar! Porta's breede, voor
de Gesù gewrongen façade, waar een breede lijst zich bij het middenportaal buigend
spant en waar de vroeger zulk een muur geledende pilasters tot halve zuilen zwellen,
is toch nog heel iets anders dan deze tamme, betrekkelijk vlakke(!), voor de kerk
gezette gevelwand. De reeds genoemde oorzaken, waardoor in Oostenrijk na ± 1680
de architectuur zoo'n groote vlucht genomen had, hebben toch juist voor Weenen in
deze 2e phase der kerkelijke bouwkunst, betrekkelijk weinig monumenten nagelaten.
De Peterskirche (1705-1733) edel van lijn en prachtig van kleur, als de zon haar
koperen koepeldak treft, blijft iederen reiziger in 't geheugen door het ver zichtbaar
geweld waarmede haar gevel tusschen de torens geklemd schijnt - zoodanig
ingeklemd, dat ze wel uitbuigen moet, om dan in het moment van dit nieuwen vorm
barend verweer te worden vastgehouden door den nog steeds niet met zekerheid
bekenden architect. Na zulk een geforceerde spanning vertoont de Karlskirche
(1716-1737) naar een ontwerp van J.B. Fischer von Erlach wat haar voorzijde betreft,
een zekere moeheid, maar toch is juist deze kerk, met haar klassieke, aan Fischer's
‘Entwurff einer historischen Architektur’ ontleende motieven en haar rijk geleden
plattegrond, de schoonste belichaming van de naar alle zijden zich ontvouwende
tendenz der barokke architectuur.
Door een de geheele omgeving beheerschende ligging waren de oude Donau-kloosters
als het ware voorbestemd om door de Barok te worden hernieuwd.
St. Florian, Melk, Gottweig en Klosterneuburg om slechts enkele te noemen - zijn
door hun architectuur volkomen afhankelijk van een land, waarvan zij op hun beurt
een bekroning vormen. Door een concentratie van de verschillende, vroeger
zelfstandige deelen - convent,
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dienstgebouwen en gastenafdeeling - ontstond één gebouwencomplex, waarvan het
hart de kerk is. Gedachtig aan het voorschrift van St. Benedictas ‘hospes tamquam
Christus suscipiatur’ worden de gastenafdeeling en de ‘Kaiserzimmer’ met het
bijbehoorend trappenhuis zoo monumentaal en feestelijk mogelijk versierd. In de
prachtige bibliotheken bevinden zich nog de zorgvuldig uitgevoerde ontwerpen en
detailteekeningen van Prandtauer, die in Melk en St. Florian werkte; van L. von
Hildebrandt, die door den abt - Bertold von Dietmayer - van het klooster Gottweig
om raad werd gevraagd; en u kunt hier tevens lezen hoe Donato Felice d'Allio aan
den Abt van Klosterneuburg zijn plannen ontvouwt.
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Nieuwe samenspraken over de aandoeningen der liefde
(woorden en antwoorden)
door Victor E. van Vriesland.
Vierde samenspraak.
Te werkelijk om herhaald te kunnen worden
Zijn de gebeurtenissen van het hart.
- Te wonderlijk om gezegd te kunnen worden
Is het bevinden van wat verloren werd.
Als in die verre lente gaan we weer samen,
Maar het lichte dat tusschen ons was is zwart.
- Ongeweten en achter alle namen
Geborgen heb ik, wat toen bestond, bewaard.
Zie de zelfde lanen, als eens, overgoten
Van een scheef schijnsel dat ijl van voorjaar is.
- Niemand weet waar dit samenzijn is ontsproten.
De vergane jaren alle zijn ongewis
Teruggeweken, verloochend, ontkend, verstooten,
En spoorloos verdampt als opgetrokken mist.
- Maar vóórdat het avond wordt zijn we weder ontvloden
Tot de beschikkingen der gestelde heugenis.
Toch zal een wil, grooter dan die wij in ons kennen,
Dit verwarde begoochelen wel met ons hebben gespeeld
Volgens andere regelen dan die wij ons stellen.
- En de zin van al wat wij deden blijft ons verheeld.
Ons rest nog maar dit, dat wij onze harten wenden
Naar een onzekerheid die zich in raadsel beeldt.
- Spoedig voor het laatst nu beurtspreken onze stemmen;
Welhaast is de haag in onze oude tuin weer vergeeld...
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Noodlot*)
door Annie Salomons.
OVER het wijde veld van de renbaan was plotseling een stilte gevallen: de Planterscup
zou worden verreden, het hoofdnummer van dien dag, en het muziekcorps had zijn
koperen geschal middenin de melodie afgebroken. Op de wit betonnen, met plaatijzer
overkapte trappen van de Europeesche tribune reikhalsden de dames naar de overzijde
van het veld; de mannen haalden hun enorme Zeiss-kijkers te voorschijn en schrapten
haastig in hun programma's de namen van paarden of heerrijders, die op het laatste
oogenblik nog uitgevallen waren. Een enkele, die tot 't nippertje geweifeld had, dook
nog snel naar een loketje van den totalisator, in de diepte onder de tribune verborgen.
De tropische zon deed de lucht boven het veld trillen; de poppetjes van paarden
en rijders aan den overkant, die heen en weer terug draaiden voor de blinkend witte
linten van de start, schemerden. Twee witte figuren klommen naar het bovenste
platform van den uitkijktoren en beneden, aan den eindstreep, stonden de tijdopnemers
in spanning te turen, om hun stopwatches in te drukken, zoodra ze de afsluiting
omhoog zouden zien wippen.
Op zij van de tribune, waar het niet-Europeesche publiek zich verdrong, hurkte
een paardejongen aan de railing. Japansche huishoudsters spreidden er de pasteltinten
van haar kimono's ten toon, naast de sobere, witte kieltjes der Chineesche vrouwen;
en een Inlandsche, in een kostbaar kanten baadje, wiegde gracieus naar een open
plek.
‘Af....’ zuchtte het plotseling door de rijen. De speelgoed-paardjes aan den overkant
schenen ineens langer en lager geworden en de hoofden der toeschouwers, als door
eenzelfde onzichtbaar mechaniek voortbewogen, begonnen allemaal langzaam naar
links te draaien.
In de bocht leek de beweging te klonteren tot een vormlooze chaos; tegelijk klonk
langs den uitgedroogden grond een doffe roffel van naderende hoeven. Hier en daar
steeg een half luide kreet op. ‘Golden Mead is voor....’ ‘Waarachtig niet.... Kijk Lady
Hotstuff eens’.... En opeens, toen één zich vrij maakte: ‘Othello.... Othello.... Kijk
die Paultje....’
Het werd geen spannende rit. De zwarte Othello schoot door den eindstreep zóó
onbedreigd, dat de tengere jongen in den zadel zich al van te voren oprichtte uit zijn
aapachtig voorovergebogen zit en met zijn rijzweep

*) Uit de serie ‘Korte verhalen uit het verre Oosten.’
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zwaaide tegen zijn vrienden, die langs de witte railing stonden te hossen en te juichen.
De muziek was al aan een fanfare bezig. De winnaar draafde terug; er werd een
barrière opengeworpen en een dik, deftig man stapte op het winnende paard, z i j n
paard, toe, om het in triomf langs de tribune te geleiden.
Maar de belangstelling was al weer geweken; men stroomde in drommen naar
beneden, naar den totalisator, om zijn winst op te strijken; kinderen ravotten gillend
langs de trapleuningen; van alle kanten klonk hoog en kirrend vrouwegelach en het
natbezweete renpaard stond te midden van dat gewoel te dansen van zenuwachtigheid.
‘Goed gereden, Paulus,’ zei de trainer.
De tengere rijder streek met zijn mouw over zijn vuile, warme gezicht. ‘Zag je,
dat ze me bij den hoek bijna ingesloten hadden? Ik moest heelemaal buitenom om
vrij te komen.’
De trainer knikte, maar zijn aandacht was bij de staljongens, die het belachelijk
kleine renzadeltje losgespten en het paard naar de stallen brachten.
De winnaar raapte het zadel op en de schabrak met het gewicht, dat hij gedurende
de rit had moeten meedragen, en liep met stijve beenen naar het weeglokaal, om te
laten constateeren, dat hij na de race nog evenveel woog als bij het begin.
‘Dat wordt dronkenschap vanavond, Paultje,’ zei de joviale veearts, die met het
inwegen belast was. ‘De heele Planterscup vol met champagne.’
‘Niet voor mij,’ zei de ander somber. ‘Ik ga over een half uur weer terug naar het
verdomhoekje. Ik zal 't wel uit mijn hersens laten om vanavond de winnaar uit te
hangen! Als ze een ander hadden gehad om Othello te rijden, had de baas me niet
eens vrij gegeven voor de races. Maar Römer had geen ander, die hij er op durfde
zetten. Toen heeft hij met den hoofdadministrateur gesproken, en die kon toen
natuurlijk geen “nee” zeggen.... Hij had zelf een paard loopen en als hij geweigerd
had mij te laten gaan, zou iedereen gezegd hebben, dat hij op die manier de
planterscup hoopte te halen.... Nu; - veel plezier vanavond; ik zal thuis wel aan jelui
denken.’
De veearts keek hem van terzijde aan. Wat hadden ze die Holman toch geknoeid;
- en voor zoo'n kleinigheid. Een nette jongen, - een schrandere jongen, een handige
jongen; familie van een van de commissarissen; een beetje wild, maar allà.... Die
groote bonzen waren hun loopbaan toch ook niet als deugdzame steunpilaren van de
maatschappij begonnen! Hij komt terug van zijn eerste verlof en hij draait zoo op
een open stoel bij de inspectie, een baan met toekomst en midden in de bewoonde
wereld. En laat hij dat alles nou met één enkele stommiteit vergooien! Een
herdersuurtje met de kinderjuffrouw van den hoofdadministrateur, toen
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die een avond uit was; weergalooze stommeling om je dan niet even te verzekeren
van de stilzwijgendheid van het Inlandsch personeel; wèg baan, wèg bewoonde
wereld; heel gewoon weer assistent in de bergafdeeling van de verste rubberkebon.
Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour.... nou, in elk geval toch
máánden.
Zwijgend liepen ze naast elkaar op naar de stallen: de veearts moest controleeren,
of alles voor het volgende nummer in orde was; Holman wilde er zich van overtuigen,
dat Othello goed was verzorgd. Voor de boxen hadden de stalknechts gordijnen van
zakkegoed aangebracht, om iederen blik op het terrein of den paddock onmogelijk
te maken. In het halfdonker stonden de paarden heen en weer te draaien; die al
geloopen hadden, trilden nog na van zenuwachtigheid; - die nog aan de beurt moesten
komen, hadden al genoeg gedruis hooren langswaaien, om te begrijpen, dat het er
straks om gaan zou. Een trainer was bezig bandages te leggen om de voorbeenen
van een paard, en knikte Holman zwijgend toe.
Maar deze kwam niet tot bij Othello. In den hoek bij zijn box stond al de trotsche
eigenaar met zijn dames, hij, uitleggend en verklarend, alsof hij het paard zelf
ontworpen had; de dames in bewonderend opzien luisterend naar zijn gezaghebbend
woord, alsof de man, die het voer betaald had, het paard ook ter overwinning had
gevoerd.
Met een ruk draaide Paul zich om. ‘Mij te vol daar,’ zei hij kort.
De veearts had een begrijpenden grijns: met haar rug naar hen toe, in een kostbare
kanten japon, onder een hoed met aigrettes overwuifd, stond daar ook de oorzaak
van Paul's verbanning, de vrouw van den hoofdadministrateur, wier fatsoen geëischt
had, dat de ergernis-wekkende bok de woestijn werd ingestuurd....
In zijn ijver om een ontmoeting te voorkomen trok hij Paul een andere box in:
‘Kijk eens even naar mijn hondjes. Binkie heeft jongen gekregen..... Vier zijn goed
geteekend; ik heb hun staartjes al laten coupeeren.... De vijfde niet; die deugt niet;
daar is toch geen eer mee te behalen..... Die laat ik morgen verdrinken; hij zuigt net
zoo hard als de andere, en dat is te veel voor de oude.’
Knipoogend tegen het licht, dat zoo onverwachts binnenviel, lag daar de moeder-fox
in het stroo, met vijf kleine foxjes krioelend om haar heen; en alsof ze zich eensklaps
bewust werd, dat ze slapend in haar plicht te kort geschoten was, begon ze er één
hartstochtelijk te likken.
Holman boog zich voorover, in een plotseling gewekte belangstelling. ‘Waar is
de ter dood veroordeelde?’ vroeg hij, graaiend tusschen het jonge gebroed. De moeder,
die even verdenkend aan zijn hand had gesnuffeld, herkende hem en liet hem met
zacht gebrom begaan; de hondjes sloegen hun onbestuurde pooten tegen zijn huid;
hij glimlachte om het
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warme gewriemel en haalde er tenslotte een naar boven met een bruine vlek over
zijn oog en een onooglijk druipend staartje.
‘Hier heb ik het Cains-kind.’
‘Ja; dat wordt niets,’ zei de veearts verachtelijk.
Het hondje-zonder-toekomst snuffelde met dwaze felheid aan het natte buis, dat
onder zijn bereik was, likte, nieste en zette zijn zwakke pootjes zoo onhandig wijd
uit op de hand, die hem als voetschabel diende, dat ze uitgleden en hij op zijn buik
kwam te liggen. Hij piepte, alsof hij het koud had en begon toen wild op den breeden
vinger te zuigen, die hem werd toegestoken, soms afkeerig sputterend, omdat hij
tabak en leer proefde, in plaats van de melk, waaraan hij gewend was.
‘Als jij hem toch niet wilt houden, geef hem mij dan,’ zei Holman. ‘Bij mij op de
kebon letten we niet op raszuiverheid.’
‘Als je het leven van dat mormel wilt redden,’ antwoordde de ander onverschillig,
‘mij best. Maar neem 'm dan onmiddellijk mee. Morgen zou hij er aan gaan.’
Op het stugge gezicht van den assistent brak een eigenaardige zachtheid door; zijn
felle trekken ontspanden zich en z'n mond werd van een slordige weekheid, terwijl
hij nog steeds neerkeek op dat dwaze, onbevangen hoopje leven in zijn hand.
Voorzienigheidje spelen;.... een klein schepsel, dat nauwelijks was begonnen te
ademen, te zien, te ruiken en te proeven, zijn kans geven op deze aarde vol
beroerdigheid.... Eén levend schepsel aan zich verplichten, al was 't maar een kleine
hond, die niet raszuiver was.
‘Ik neem 'm in de auto mee’; zei hij glimlachend, ‘we zijn zóó thuis, dank je wel.’
En hij stak het hondje in zijn jockeybuis: eigenwijs werkte het zijn kopje voor uit
de opening, en keek vanuit zijn warme holletje tevreden en verbaasd; de jonge man
voelde de onbeheerschte pootjes zich afzetten tegen zijn natte hemd.
Op het veld begon de muziek weer te schetteren; de pauze was voorbij. De veearts
haastte zich weg, om de volgende rit te controleeren.
Eenzaam en een beetje mismoedig slenterde de winnaar naar de onafzienbare file
auto's bij het hek, om de zijne er tusschen uit te rijden. Maanden lang trainen, een
streng dieet; uren van spanning; - dan was 't in een paar minuten voorbij en niemand
scheen er meer om te geven.... O natuurlijk, hij zou van den trotschen eigenaar nog
wel het traditioneele souvenir krijgen; maar dat zou hij toch maar in de la leggen,
bij de zilveren sigarettenkokers, die hem bij vorige gelegenheden waren vereerd.
Terwijl hij zijn motor aanzette, dacht hij met bitterheid terug aan de daverende
feesten, die zoo'n overwinning vroeger plachten te besluiten; en die ook zeker deze
keer.... als hij niet.... Hij zag het blonde gezicht van de kinderjuf, zooals hij haar dien
eersten middag met de kinderen
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van den baas was tegengekomen op den weg naar het kantoor, toen ze hem zoo
belovend had toegelachen. Eigenlijk moest hij nog wroeging voelen ook; zij was
haar baantje net zoo goed kwijt geraakt als hij.... Hij wist niet eens, waar ze was
gebleven.... Maar hij was toch zeker niet meer zoo ouderwetsch, dat hij zich
verbeeldde, om zoo iets met haar te moeten trouwen.... Nogal een aardige standplaats
om een vrouw mee naar toe te nemen, die strafkolonie, waar hij nu weer naar toe
jakkerde. Trouwens.... hij kende haar nauwelijks; 't was alleen de charme van de
‘blanke’ geweest, die hem getrokken had; hij had geen andere verwantschap gevoeld,
dan de gelijke kleur van de huid.... Dat is niet véél; 't was waarschijnlijk een meisje
van niks; maar als je altijd onder de obsessie leeft van bruine vrouwen, die andere
geluiden maken, anders ruiken en hinderlijk afsteken bij je eigen rood verbrande
handen, zoodat je er telkens aan herinnerd wordt, dat er eigenlijk een halve aardbol
tusschen je ligt; - ach, dan leer je je eischen wel lager stellen.... Je moest er buiten
kunnen, je moest er je niet mee inlaten, met vrouwen.... Altijd gedonder .... Als hij
getrouwd was, zou hij nooit meer naar een ander kijken.... Als hij.... maar zou hij
ooit?
Toen viel zijn oog op het kleine hondekopje uit zijn buis, dat in den sterken wind
dwaas met zijn felle oogjes zat te knipperen, en nogeens overvloog een verteedering
zijn strak gezicht.
‘Dat bracht hij dan tenminste toch mee thuis van dezen glorieusen middag.... 't
Was een ongewone trofee, maar 't leefde en 't zou van hem alleen zijn. Hij had het
eerlijk op den dood veroverd.’
Het leek werkelijk, alsof het kleine dier besefte, dat hij zijn leven te danken had aan
den stuggen man, wiens tengere witte gestalte hemel-ver boven zijn laag gewriemel
uitreikte, en alsof hij alles doen wilde om zich daarvoor aanhankelijk te toonen. Van
den eersten dag af, dat hij, onder het gedruisch van wind en motor, uit de bekende
stal was weggevoerd, naar een huis zonder soortgenooten, had hij zich aan zijn
nieuwen beschermer gehecht en ernaar gestreefd steeds zooveel mogelijk in zijn
nabijheid te verkeeren. Hij had zich op zijn schoen te slapen gelegd, zuigend aan de
veters; hij was tegen twee moe vooruit gestoken beenen opgeklauterd en had zich
op een witte knie in elkaar gerold.... Hoe dikwijls hij ook slapend weer op den grond
was getuimeld, altijd had hij den gevaarlijken tocht naar boven, piepend en klagend,
opnieuw ondernomen, omdat hij geen rust kon vinden, als hij de warmte van zijn
machtigen meester niet tegen zich aan voelde.
Toen hij grooter werd, liet hij zich met heldenmoed jammerend het trapje van de
achtergalerij afvallen, om zijn heer naar de mandikamer te kunnen geleiden; daar zat
hij dan geduldig te wachten, tot het smijten
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met water was afgeloopen, en dan dribbelde hij trots weer achter de hooge gestalte
aan, soms speels bijtend in de roze hielen of springend naar de koorden van den
badmantel. Bij het trapje aangeland was het vaste ritueel, dat hij zich aan den
handdoek vastbeet en zich zoo, grauwend en grommend, naar boven liet zeulen. Als
hij eenmaal den vasten bodem van de cocosmat onder zich voelde, kende zijn trots
geen grenzen, omdat 't weer gelukt was.
De baas wende aan het argelooze, in beslag nemende, jolige en aanhankelijke dier
en als dat eens een keer niet op hem gewacht had, omdat het achter een kikvorsch
of een klapperrat aanjaagde, voelde hij een wrevel, alsof hem te kort werd gedaan.
Als hij 's avonds, in de zwirrende stilte van den tropennacht, de loonstaten zat uit te
werken, en het hondje, tegen zijn bloote voet gelegen, stond op, als hij opstond,
wandelde mee naar zijn boekenkast om een boek te halen, wandelde mee terug, en
legde zich weer te slapen, met de kop op zijn wreef, - en dat zoo vijf, zes keer op
een avond, - dan bekende hij zich, dat de eenzaamheid minder drukkend was, sinds
de kleine verschoppeling zijn dagen deelde.
Als hij 's ochtends slecht gehumeurd was opgestaan, en het dier, uitbundig van
blijheid hem tegemoet gesprongen, bleef ineens staan met zijn wijze kop opzij, alsof
hij wou zeggen: ‘Ik zie wel, dat 't weer mis is; ik zal maar liever uit je buurt blijven,
als je de bokkepruik op hebt;’ - dan trof hem opeens zóó sterk het comische van door
een hond te worden doorzien, dat hij hem bij zich riep en lachend met hem ging
stoeien.
‘Vin je 't saai, als de baas somber is, jongetje? Wil je liever eens aan je ooren
worden getrokken? Rustig, rustig; niet zoo wild.... Straks gaan we samen de kebon
in.... Je bent een goed ventje; maar je hebt 't hier niet lollig, net zoo min als ik.... Ik
heb niets tegen jou; maar 't is hier zoo verdraaid stil.’
Het hondje zwaaide zijn niet gecoupeerde staartje om te verzekeren, dat hij alles
begreep; hij zwaaide zijn heele achterhand om den baas toch maar te overtuigen van
zijn onbegrensde trouw en genegenheid. En zijn, door een bruine plek ontsierde, oog
keek zoo toegewijd, dat 't soms bijna leek, alsof hij schreide.
Iederen ochtend trokken ze samen de rubberbosschen in om 't werk van de koelies
te controleeren; de assistent surveilleerde in maatvasten stap en nam herhaaldelijk
zijn helmhoed af om zijn voorhoofd af te vegen; de kleine hond snuffelde achter hem
aan, keek eigenwijs in de latex-cups en bleef geduldig staan wachten, als er hier en
daar een aanmerking gemaakt moest worden. Holman was niet gemakkelijk en er
ging geen opgewektheid van hem uit. Hij gaf zijn bevelen afgebeten en knorrig en
had een hoonende manier om iemand, die te kort geschoten was, daaraan
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te herinneren. Het leven was voor hem zelf ook niet vriendelijk; hij voelde niets geen
behoefte die bruine kerels en vrouwen, die hij voor 't grootste deel lui en brutaal
vond, zoo bizonder zacht toe te spreken en in de watjes te leggen.
Het drama gebeurde op een warmen ochtend, zóó snel, zóó stil, dat het onwezenlijk
leek, zoodra het voorbij was: een aanmerking tegen een sloomen kerel, die een
tapwond had gemaakt;.... en toen hij zich al omgedraaid had om verder te gaan,
ineens een gillende blaf van zijn kleinen hond, gevolgd door een val, grommen en
kermen dooreen.... De koelie op den grond, het mes nog in de geheven hand; de fox
hangend aan zijn enkel, met de felle tanden tot op 't been; de mandoer toesnellend,
verbleekt onder zijn bruine huid, en, nadat ze hem de snee in den rug van zijn jas
hadden gewezen, een eigenaardige huivering, alsof hij het staal tegen zijn
schouderblad voelde stuiten....
Holman had den bloedenden koelie laten wegbrengen en zijn ronde voortgezet,
uiterlijk kalm, om zijn prestige te versterken, met al maar dat kleine hondebeest om
hem heen, dat, zelfvoldaan en overijverig, als een echte dienstklopper zich opzichtig
bereid toonde om den eersten den besten, die zijn baas te na kwam, nogeens met
woedende toewijding uit elkaar te trekken.
Maar toen hij, na 't accuraat toezien bij 't wegen van de latex, eindelijk naar huis
kon, had hij in zijn slaapkamer, waar hij zich mocht laten gaan, het hondje
sentimenteel op zijn knieën genomen en hij had aldoor maar het slimme kopje
gestreeld en herhaald: ‘Best hondje, hoor; het eenige vriendje, dat ik heb.... Best
hondje, wou je me op die manier vergelden, dat ik je toen heb meegenomen? Nu zijn
we quitte, want nu heb ik jou mijn leven weer te danken. Best hondje, hoor; de baas
en hij hooren bij elkaar.’
En de kleine hond, jankend van gelukzaligheid en ontroering, likte aanhankelijk
zijn warme gezicht.
En toen, - na al die eentonige, zware maanden, opeens glorieus de omkeer: de
hoofdadministrateur, die op inspectie van den aanslag had gehoord, kwam nog
dienzelfden middag, even voordat 't werk gedaan was, met zijn vrouw de afdeeling
inrijden. Hij liep zijn assistent met uitgestoken hand tegemoet, om hem met den
goeden afloop geluk te wenschen, alsof er nooit iets tusschen hen had gestaan, of
eigenlijk nog eer: alsof hij blij was met deze aanleiding om de verwijdering te
overbruggen. En toen Holman afweerde, dat de aanslag niet ernstig was geweest en
dat hij den koelie misschien ook wel wat kortaf had bejegend, begon de baas hem
met zooveel welbespraaktheid te prijzen, dat 't wel leek, alsof hij zijn lof maanden
had moeten opzouten: als je je afdeeling zoo tip top in
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orde wou hebben, moest er natuurlijk wel eens een hard woord vallen. Hier werd
blijkbaar gewerkt, en daar zou hij ook goeie nota van nemen. 'n Assistent, die z'n
vak verstond en vòelde voor zijn werk, zou hij niet graag hebben willen missen.
Maar ook mevrouw, minder spontaan dan haar man, bleek geen grieven meer te
hebben. De nieuwe kinderjuffrouw was leelijker en gewilliger dan de blonde; dus in
alle opzichten een vooruitgang. Dit had mevrouw tot de overtuiging gebracht, dat
zoo'n meisje dikwijls zelf schuld heeft, als een jonge man den afstand vergeet.
Bovendien assistenten, die manieren hadden, met wie je kon praten, waren maar dun
gezaaid.... Zoo kon ze, in volle eerlijkheid verklaren, dat ze blij was om den goeden
afloop. ‘Ook voor uw moeder,’ voegde ze er hartelijk bij, en Holman voelde, tot zijn
eigen verbazing, opeens zijn keel dik worden van ontroering. En toen mevrouw
bepaald de snee in zijn jas wilde zien, en tegelijk het huis, dat ze nog niet kende, het was wel erg afgelegen, maar den langsten tijd zou hij er nu wel gezeten hebben,
- ging hij hun voor naar de al schemerende voorgalerij met zóó veerenden stap, alsof
hij een herboren mensch was.
De kleine fox, die, nieuwsgierig en opdringerig, tusschen hen had staan hunkeren,
alsof hij verwachtte, dat hij nu dadelijk wel uitbundig geprezen zou worden, om de
helderol, die hij had vervuld, sprong even tegen Holman's hand om de aandacht te
trekken, maar die weerde hem verstrooid af; hij moest den kok opdracht geven
aardappelschijfjes te bakken, voor bij den borrel....
Het hondje druilde weg, wapperend met zijn krulstaart.
Gelukkig waren er een bevredigend aantal dranken in huis; mevrouw nipte met
waardeering aan haar sherry soda, terwijl de hoofdadministrateur, uitbundig van
goede wil, wat in de ruimte leuterde over helaas weleens een voorbeeld moeten
stellen, maar zelf betreuren en blij zijn er een streep door te kunnen halen....
Holman, bijna gegeneerd door die nadrukkelijkheid, trachtte af te leiden met
verhalen over Holland. Mevrouw had zijn moeder nog als meisje gekend; mevrouw
wist enkele nieuwtjes nog niet, die hij juist uit een brief van zijn zuster had opgediept,
twee engagementen en één scheiding. Mevrouw kende een paar dames op de wijze
van er gevleid mee te zijn en er ontzag voor te hebben, waar hij gelijk-op over
praatte....
De stemming werd na de bols zóó geanimeerd, dat de hoofdadministrateur begon
te spreken over waarneming tijdens het verlof van Berger, den administrateur, die 't
eerst aan de beurt kwam om naar Holland te gaan. ‘En dan is je kostje gekocht,
vader.’ En toen, midden onder de boeiende bespreking van de verhoudingen in een
wederzijds bekende familie, waar ze allemaal onder elkaar plachten te trouwen, de
klok opeens half negen
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sloeg, riep de gast joviaal, dat ze à la fortune du pot bleven eten. Als 't maal net zoo
goed was als de borrel, zouden ze zich niet te beklagen hebben.
Holman stond op met een charmanten glimlach. ‘Dat is een prachtig idee. Mag ik
dan even den boy....’ Maar tegelijk werkten zijn hersens al met groote snelheid: de
nieuwe Chineesche kok, - hij wist nog niet, wat hij aan hem had. Die oude Kling had
hij 't best durven overlaten; als die maar niet zoo achter dat mooie baboetje had
aangejaagd;.... garnalenschelpen, - ommelette met confituren, - maar waar haalde je
zoo gauw behoorlijk vleesch vandaan in deze negorij? En toch - zijn toekomst hing
er misschien van af, of deze maaltijd slaagde.
‘Toean maatschappij*) en mem besar blijven eten, kok. Kan dat?’
‘Het kan,’ antwoordde de kok gemodereerd, beleefd lachend met zijn groote tanden.
‘Maar het moet goed zijn.... je kunt nemen, wat je wilt: tinnetjes groente, compôte....
madeira voor de soep....; maar het moet goed zijn, begrijp je?’
‘Makkan besar,’†) knikte de kok begrijpend, terwijl zijn oogen naar binnen keken,
alsof hij zich op een verheven gedachte concentreerde.
Holman zuchtte opgelucht; hij zag wel, dat de vent 't klaar zou spelen. ‘Stop voor
mijn part de baboe in de pot, als de soep maar lekker wordt,’ riep hij nog overmoedig
over zijn schouder.
De kok hurkte grinnekend bij zijn houtskoolvuur. ‘Er zal niets ontbreken,’ prevelde
hij ernstig.
Het diner slaagde boven verwachting; de champignonsoep was misschien wat dun,
maar de croquetjes, volgens alle regelen van de kunst op een servet opgediend,
knapten naar behooren; er waren doperwten en peerenop-water; maar de kroon van
alles spanden de blindevinken, pittig naar mannesmaak gekruid, in een krans van
goudbruine, gesnipperde aardappels.
‘Drommels,’ zei de hoofdadministrateur; ‘dat is toch anders dan in onzen tijd.
Toen ik assistent was, kreeg ik zulk vleesch nooit onder mijn oogen. Dit mag dan
een afgelegen kebon zijn, je schijnt er toch makkelijk te kunnen fourageeren.’
‘Goed ingereden personeel,’ antwoordde Holman met bescheiden trots; ‘en ze
begrijpen natuurlijk allemaal, dat er gediend moet worden, als je de “maatschappij”
ten eten krijgt.’
't Viel hem zelf geweldig mee; die nieuwe kok bleek een meester in zijn vak. Hij
voelde zich ontspannen en gelukkig; waarnemen voor Berger .... een lucratieve kebon;
en als hij zelf weer met verlof ging, waarschijnlijk

*) De hoofdadministrateur.
†) Woordelijk: groot eten = diner.
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een positie en een huis, waarop hij best een meisje kon vragen.... Marietje, die nog
altijd niet verloofd was; hij had 't juist weer van mevrouw gehoord.... die misschien
wel op hem wachtte.
Een zachte dankbaarheid maakte zijn hart wijd; de eenzaamheid en het onrecht
schenen hem uit hun greep vrij te laten; alles schikte zich ten beste en hij zou weer
van zijn leven kunnen genieten, zooals ééns.... en zooals toch ook je recht is, als je
jong en gezond bent en heel de wereld voor je hebt open staan....
En toen hij zijn gasten naar hun auto had gebracht en ineens weer alleen onder
den sterrenhemel stond, had hij een onwillekeurig gebaar met zijn hoofd achterover,
om, zooals in zijn jeugd, die macht te danken, die daar achter de sterren moest troonen
en die de wegen der menschen leidde.
Met een glimlach slenterde hij naar de bijgebouwen, om den kok een woord van
lof toe te voegen en dan nog een endje den grooten weg op te loopen; hij had niets
geen lust dadelijk te gaan slapen.... Tusschen zijn tanden floot hij het hondje; die
was blijkbaar niet op bezoek gesteld; heel den middag had hij zich niet laten zien....
Toen het stil bleef en hij vergeefs bleef wachten op het overhaaste slaan van de harde
pootjes, die naar hem toejoegen, floot hij nogeens, nu luider. Tegelijk verscheen het
hoofd van den kok, moe en slaperig, aan het raam van de keuken.
‘Toean baloe makkan,’*) zei hij zachtzinnig, met een beleefden grijns.
Holman zag hem een oogenblik aan zonder begrijpen; toen opeens overviel hem
een wee gevoel van misselijkheid en een wilde woede tegelijk: woede tegen dien
stommen kok; woede tegen het leven, dat zijn hart juist nu met zoo'n sereenen vrede
had vervuld; woede tegen zijn noodlot, dat hem deed slagen, tenkoste van zijn trouwe
vriendje, den feilen redder van zijn leven.
En opeens zag hij weer, hoe hij, op dien middag van de races, om de vrouw van
den hoofdadministrateur te ontloopen, de box met de hondjes was ingeschoten en
die eene verworpeling uit het nest had gehaald. Hij zag het op zijn hand, met de wijd
uitstaande, zwakke pootjes en het snuffelende, onnoozele kopje.
En toen schemerde er iets in zijn onderbewuste op, waarvan hij eigenlijk niet eens
wist, dat hij het gezien had: de herinnering, hoe het hondje dien middag was
afgedropen, trotsch wuivend met zijn dwaze staart, maar toch wel teleurgesteld,
omdat zijn baas hem negeerde.
Hem negeerde, om diezelfde hoofdadministrateursvrouw, die nu zijn eerbiedig
ingehaalde gast was.
Met een moe gebaar woof hij den kok weg; h e m kon hij de schuld

*) ‘Meneer heeft hem juist opgegeten.’
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niet geven... En had hij zelf schuld, - méér schuld dan ieder ander, die grijpt, naar
wat hij krijgen kan: een blonde kinderjuf, - de kans om gerehabiliteerd te worden,
om tot eer en aanzien te komen; en die daaraan offert, wat hem in den weg zou kunnen
staan.
Alleen een kleine hond, die geen waarde had, omdat hij niet zuiver was geteekend,
- die had zich gegeven zonder voorbehoud, met zijn aanhankelijke natuur, met zijn
waakzaamheid, en tenslotte met zijn leven.
De tropennacht zwirde van krekels en insecten. Hij voelde zich wee en moe. Het
bezoek van zooeven en de blijde trots over zijn aanstaande promotie.... dat alles
scheen al ver achter hem te liggen, en het voelde, alsof de rijkdom en de glorie, die
hem nu wel te wachten zouden staan, toch te duur gekocht waren met het verlies van
dat argelooze diertje, dat hem, in den meest strikten zin tot over den dood heen, had
gediend.
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Campagna di Roma,
door J.J. van Geuns.
De weg ligt met zijn losgeraakte steenen
Te midden van het zon-geroosterd oord
En slingert zich van mijl- tot mijlpaal voort
Door 't kale land waar 't leven is verdwenen.
Slechts hier en daar een bouwwerk op een graf,
Een brug op de oude bedding der rivieren.
Wat doet hier nog een herder met zijn dieren?
Uit welke wilgen sneed hij zich een staf?
De roem der Juliërs is lang vergaan.
Moe sleept de weg zich door de vlakte voort
Die slechts de teekens op de graven sieren.
Maar 's nachts staat aan de lucht de Juli-maan
Onsterflijk helder. En van verre - hoort!
Dreunt nog de stap van Caesar's soldenieren.
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Tilly
door H.C. Fellinga.
(Vervolg). XI.
TILLY was vermoeid opgestaan den ochtend na het onderhoud met Jan en Greta.
Ze had een slapeloozen nacht gehad, en werkelijk, ze was ten einde raad. Hoe zou
ze den raad van den dokter kunnen opvolgen, als Jan haar niet hielp? Ja, die gedachte
kwelde haar nog 't meeste. Jan had 't niet voor haar opgenomen! ‘Ik zal je niet in de
steek laten!’ had hij gezegd, maar op stuk van zaken had hij niets gedaan of gezegd
om haar te helpen. Hij had haar naar huis laten gaan zonder haar ook maar één
bemoedigend woord te geven.
Wat moest ze beginnen zonder geld? Ze had wel ìets opgespaard maar dat zou
hoogstens voor één maand toereikend zijn! Dat denken en rekenen had haar zoo moe
gemaakt, dat het haar bijna onmogelijk was den volgenden ochtend aan het werk te
gaan.
Maar ze moest wel!
Bleek en lusteloos zat ze aan haar schrijftafel.
- Hoofdpijn? vroeg Truus belangstellend.
- Ja, ja, een beetje, maar het zal wel overgaan!
‘In antwoord op uw geëerd schrijven d.d. 27 dezer, meld ik U...’ tikte Tilly, maar
ofschoon haar vingers de woorden vormden, waren haar gedachten ver weg.
Toen opeens werd de deur van de kamer opengegooid. Mijnheer Kok, de jongste
compagnon, kwam driftig naar binnen stappen.
Er was een ernstige fout gemaakt! Mijnheer Kok was woedend. En Tilly was de
schuldige. Tilly, die nooit fouten maakte!
- Juffrouw Branders, wat hebt U nou uitgevoerd! Hij kon moeilijk uit zijn woorden
komen, zoo driftig was hij.
- Maak je niet dik! Dun is de mode! mompelde Truus, en begon met overdreven
ijver razend vlug te tikken op haar schrijfmachine.
Kok wierp haar een nijdigen blik toe, en toen stotterende, en zwaaiende met de
bewijsstukken, die hij meegebracht had om Tilly te overtuigen, wendde hij zich tot
Tilly.
't Verbijsterde Tilly te hooren, hoeveel ze op haar geweten had. Eén kleine
vergissing in een code-telegram had een eindelooze verwarring te weeg gebracht.
Er zouden telegrammen gewisseld moeten worden, orders
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geannuleerd, en God wist, wat 't einde van de geschiedenis zou zijn. En dit alles was
Tilly's schuld!
Geen wonder dat Tilly verbleekte!
- Dat kan U uw betrekking kosten! beet Kok haar toe. U zult er nog wel meer van
hooren.
Toen, met nog een blik in de richting van Truus, heimelijk bang, dat ze weer wat
zou zeggen, verliet hij de kamer.
Tilly zat, als verslagen, voor zich uit te staren.
Wat zou ze beginnen, als ze haar betrekking kwijtraakte?
- Kom, meid, dat trek je je toch niet aan? Dat mispunt met zijn dreigementen! Nou
Mijnheer Molenaar weg is voor een paar dagen, wil hij de lakens uit gaan geven. Hij
heeft niks in te brengen dan leege briefjes. Je denkt toch niet heusch, dat ze je voor
zoo'n kleinigheid kunnen ontslaan? Nee, hoor! Dan heb ik nog wel erger fouten
gemaakt!
Tilly schudde treurig het hoofd.
- O, Truus, dat was geen kleinigheid. En als 'k één maal zoo'n fout kan maken,
kan 't me weer overkomen, en dan ben ik onbruikbaar! En dan word ik zeker
ontslagen. 'k Weet 't wel, Truus, je hoeft me niet te zeggen, dat 't niet zoo is, want ik
voel 't zelf veel te goed, ik werk slecht tegenwoordig, en Mijnheer Kok heeft 't
gemerkt. Hij is niet tevreden over mij.
- Tilly, hoe kom je erbij? Dat is pure inbeelding! Kok niet tevreden over je werk!
Nee, als die een aanmerking op je heeft, dan is 't misschien, dat je hem een beetje te
koel bent, maar daar kan hij moeilijk over klagen bij Mijnheer Molenaar. Die
misselijke kerel! En 'k had zoo'n lach, toen hij daarnet niet uit zijn woorden kon
komen. Dan doet hij me altijd denken aan n'm broer Piet, maar Piet is toch meer heer.
Maar, Tilly, zet die onzin nou uit je hoofd! Gut, je ziet er uit als een geest! Kom,
drink eens! Of huil eens flink uit, als je denkt, dat je dat goed zal doen.
En nu begon Tilly tot Truus' groote ontsteltenis, bitter bedroefd te schreien.
Zoo'n gehoorzaamheid had Truus niet verwacht.
- Tilly, Tilly, drong ze aan, huil toch niet zoo! Geloof me, ze kunnen je niet ontslaan
voor een kleine vergissing. Zoo iets komt toch ieder oogenblik voor. 't Bestaat gewoon
niet, dat je daarvoor weggestuurd zou worden.
- 't Is al over, snikte Tilly, daar huil ik ook niet over. O, Truus, als je eens wist....
En nu sloeg Truus haar arm om Tilly heen, en Tilly zag zoo iets liefs en hartelijks
in Truus' goedige oogen, dat ze zich gewonnen gaf. Ze had zoo lang alleen gestaan.
Ze was zoo onuitsprekelijk moe, dat ze den steun van Truus, die haar met zooveel
liefde werd aangeboden niet kon weerstaan.
't Deed haar goed Truus' sterken arm beschermend om zich heen te voelen. Waarom
zou ze Truus niet alles vertellen? Vreemd, hoe weinig zwaar het
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haar viel haar hart uit te storten. En zoo heerlijk kalm als ze werd.
- Jan is eigenlijk zoo'n goeie jongen, zei ze ten slotte, toen ze haar verhaal beëindigd
had. Hij kan alleen niet altijd tegen Greta op.
- Ja wel, ik begrijp 't best. Greta is een gierig mirakel, die je 't licht in je oogen
niet gunt, en je broer Jan is een groote nul, die niets heeft in te brengen in zijn eigen
huis. En jij en je moeder zijn er de dupe maar van... Nu, Tilly, ik ben blij, dat je me
alles verteld hebt. En misschien... 'k weet niet hoe je er over denken zal, kan 'k je
wel helpen ook. Ja, 't is maar zoo'n ideetje van mij, hoor, je zal er misschien niets
voor voelen, maar hoe zou je 't vinden, als 'k m'n zuster eens vroeg, of zij iedere dag
je moeder kwam gezelschap houden? 'k Bedoel Toos, je weet wel, die manke... Och
nee, daar zal ik je nooit van verteld hebben.
- Nu, Toos is m'n oudste zuster en ze is mank. Vader vond 't niet noodig dat er
veel aan haar opvoeding werd besteed. We mochten allemaal wat leeren thuis, behalve
Toos. Die is toch mank, zei vader altijd, die is alleen geschikt voor een zittend leven.
't Eenige, wat ze nog mocht leeren was handwerken, voornamelijk haken en breien.
Nu, dat wàs zittend werk, hè? En daar verdient ze nu haar brood mee.
- Daar kan ze toch niet veel mee verdienen!
- O, dat zou je nog meevallen. Ze doet 't zoo razend vlug, zie je. En ze kan
tegenwoordig volop werk krijgen. Jumpers en zoo. Als 'k haar vraag, of ze je moeder
wil komen oppassen, doet ze 't graag. Ze houdt er wel van zoo'n beetje voor
verpleegster te spelen, en 't huishouden te doen. Je moet natuurlijk niet te veel van
haar verwachten, maar als je drie maal in de week een werkvrouw hebt, kan zij 't wel
aan. En of ze nu thuis zit te breien of bij je moeder, dat is precies hetzelfde voor haar.
Ze heeft thuis maar een saai leven, 't is nog eens een afleiding voor haar.
Dienzelfden middag nog sprak Tilly met Toos Klaassen af, dat deze Mevrouw
Branders gezelschap zou komen houden, gedurende de uren, dat Tilly afwezig was,
en dat Tilly haar daarvoor drie gulden per week zou betalen, en haar tramgeld.

XII.
Moeder was ingenomen met Toos Klaassen. Ze vond haar een gezellige,
goed-gehumeurde ziel, en ze kon best met haar opschieten. Tilly kon moeder nu met
een gerust hart achterlaten, ze wist, dat er goed voor haar gezorgd werd.
't Was ook prettig om thuis te komen, en een gedekte koffietafel te vinden, een
flink brandende kachel, en vroolijke gezichten.
- Een kop koffie? noodde Toos hartelijk, en schonk Tilly een kopje in. Hou je van
wat room er in? Ik heb maar een fleschje genomen bij de melkboer, dat vin je zeker
wel goed, hè?
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Als de koffietafel was afgeloopen, ging Tilly naar de keuken om alvast de noodige
voorbereidselen voor het middagmaal te maken, en de kopjes te wasschen, want
natuurlijk ze kon toch niet verlangen, dat Toos ook nog in de huishouding hielp, als
zijzelf thuis was.
- Kom, meid, ga nou ook eens zitten, laat die boel nou toch staan, morgen komt
de werkvrouw immers!
Wat! Loop je nou alweer met een stofdoek? 'k Heb toch immers de stof al
afgenomen. De slaapkamers zijn ook al aan kant, op de bedden en de waschtafels
na. 'k Had 't graag voor je willen doen, hoor! Maar met m'n manke been kan 'k zoo
slecht voort.
Als Tilly 's middags om vijf uur of iets later, thuis kwam, wachtte Toos, wier taak
nu afgeloopen was, haar met de thee.
- Je moeder en ik hebben al thee gedronken, maar er is nog een lekker bakkie voor
jou, Tilly.
- Zeg maar gerust een heele pot, 'k moet zeggen, je hebt me goed bedacht!
- Ja, 'k dacht, dat je wel trek in een lekker bakkie zou hebben, en 'k heb maar ook
een koekje er bij gehaald; je moeder zei, dat 't goed was.
Toos had wel wat opgezien tegen haar nieuwe betrekking, maar het was haar
meegevallen. Uit de verhalen van Truus had ze opgemaakt, dat 't zoo'n deftigheid
was bij Branders, en ze had zelf ook gevonden, dat Tilly iets erg ‘aparts’ had, maar
van deftigheid was geen sprake. Mevrouw Branders was een gemoedelijke, ouwe
dame, waar ze heel gezellig mee kon babbelen. En ziek? Och, daar merkte ze eigenlijk
niets van. Ja, natuurlijk, 't was een oud mensch, en je moest met een beetje takt met
haar om weten te springen, maar dan ging 't ook best. Tilly had gezegd, dat haar
moeder wat tobberig was, maar als er iemand tobberig was, dan was 't Tilly zelf.
De heele zaak was, dat je een oud mensch niet moest forceeren, en dat was nu
juist Tilly's groote fout. Bij voorbeeld 's ochtends met 't opstaan. Tilly had ingesteld,
dat moeder om half tien moest opstaan. Maar dikwijls had de ouwe ziel slecht
geslapen, en had geen lust.
- Nu, mevrouwtje, dan blijft U er nog een uurtje in. Wacht, ik zal de gaskachel
aansteken, dan is 't straks lekker warm, als U opstaat.
En als Mevrouw Branders geen trek had in 't boterhammetje, dat Tilly voordat ze
naar haar kantoor ging zoo zorgvuldig voor haar had klaargemaakt, drong Toos, die
goedhartige Toos 't haar niet op, maar zeiberustend:
- We zullen het dan maar aan de vogeltjes geven! Die blieven ook wel een
boterhammetje met jam.
Een uurtje later bracht Toos mevrouw, die nu wèl trek had gekregen een kopje
koffie met een paar flinke stukken koek, dik besmeerd met boter. Dat ging er dan
smakelijk in, en 't was toch zeker even voedzaam als brood.
Zoo ging 't met alles. Mevrouw Branders kreeg haar zin in alles; ze was tevreden
en vergenoegd, en Toos had niet den minsten last met haar.
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Toos hield er wel van, om zooals ze het zelf noemde, de huishouding te bestieren,
maar een slaaf van het huiswerk was ze geenszins.
Ja, de huiskamer moest er gezellig en genoeglijk uitzien, maar dat kostte niet
zooveel tijd. De ontbijtboel van mevrouw bracht ze vlug even in de keuken, dan een,
twee, drie, stof afnemen - als de werkvrouw kwam, kreeg de kamer altijd een flinke
beurt, - de stoelen wat recht zetten, en dan:
- Zie zoo, dat is dat! En 't volgende oogenblik zat ze bij de kachel, en breide, alsof
haar leven er van afhing.
Die Toos! Ze breide wat af op een dag! Hoe vlug gingen haar naalden! 't Was een
lust om te zien.
Mevrouw Branders kreeg ineens zin ook eens wat te breien, een trui, bijvoorbeeld.
Breien was zoo'n gezellig werk.
Toos, ingenomen met het idee, bracht den anderen dag wol mee, en maakte een
beginnetje voor mevrouw.
Vol ijver breide Mevrouw Branders. Een heerlijk warme trui voor die lieve Tilly.
Ze had in lang niet gebreid, maar 't ging haar toch best af. Bijna even vlug breide ze
als Toos.
Toos stond er van te kijken, dat had ze niet gedacht!
Mevrouw Branders, opgetogen door Toos geprezen te worden, deed haar best nog
vlugger te breien. Wat schoot ze op!
Totdat ze een fout maakte, toen was 't mis. Toos nam hoofdschuddend de naalden
uit het werk, en trok aan den draad. Toer na toer werd uitgetrokken. Er bleef niet
veel over van het werk.
Toos, goedig, bood aan een flink stuk voor Mevrouw Branders te breien, maar het
hielp niet, het breiwerk had ineens alle bekoring voor mevrouw verloren. De
aardigheid was er van af. Ze had geen lust er mee door te gaan.
- 'k Ben toch zoo blij, Tilly, dat 't zoo schitterend met je moeder gaat, zei Toos, toen
ze een dag of zes in functie was.
- Vind je dat werkelijk? vroeg Tilly met eenige verbazing in haar stem. In hoeverre
dan?
- Daar heb je Tilly weer! In hoeverre? Ze ziet toch zelf wel, Tilly, dat je moeder
best is in de laatste tijd. Ze is opgewekt, ze heeft goeie eetlust, en ze klaagt nergens
over. Wat wil je eigenlijk nog meer?..
- Ja, dat is waar, maar ze slaapt zoo slecht, en ... dat zie jij zoo niet, omdat je
moeder niet gekend hebt, zooals ze vroeger was, maar 'k vind haar tegenwoordig
toch zoo vreemd, zoo weinig belangstellend, 'k weet 't zelf niet....
- Onzin, je moeder is zoo best als 't maar kan, je vergeet, dat 't geen jong mensch
is, en als ze 's nachts al eens niet goed slaapt, dan haalt ze haar schade 's morgens
wel in. Kom, Tilly, gebruik je verstand, en loop niet met zoo'n lang gezicht! 'k Heb
nog nooit iemand gezien, die zoo zwaar op de hand is, als jij!
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lederen morgen, als Tilly wakker werd, dacht ze: Misschien komt Jan vandaag wel.
Maar Jan kwam niet. Natuurlijk, Jan had 't erg druk, en hij vond 't zeker moeilijk
zijn vrouw af te vallen, maar hij kòn toch niet echt boos zijn op Tilly, en moeder kon
't toch zeker niet helpen, dat er zulke onaangename dingen voorgevallen waren. Als
hij dan maar eens schreef! Hoe kon Jan zoo hard zijn! De gedachte aan Jan kwelde
haar bijna evenveel als 't gevoel, dat 't moeder niet goed ging.
Ja, Toos had wel gelijk, als ze zei, dat ze met een lang gezicht liep, maar ze kon
't niet helpen.
Toos was nu een week bij haar, en 't was merkwaardig hoe volkomen ze
ingeburgerd was.
- Wil je wel gelooven, Tilly, dat 't net is, of 'k haar jaren ken? Zoo goed als ze voor
me is, net een dochter! 't Is een echt lieve, hartelijke meid. Alleen vraag ik me wel
eens af, of ze 't hier wel royaal genoeg vindt. Zie je, ze hebben 't erg goed, de
Klaassens, 't is een groot gezin, ze heeft zes volwassen broers en zusters, en die
brengen allemaal geld in. Je begrijpt, op die manier gaat alles daar uit een ruime
beurs. Je moet die verhalen hooren! De jongens vooral zijn zoo veeleischend, 't
duurste, en 't fijnste is nog niet goed genoeg voor de heeren. ‘We betalen er immers
voor!’ is 't dan. Je moet haar vooral niet te krap houden met 't huishoudgeld. We zijn
de laatste jaren wel wat erg zuinig geweest, zoo hoeft 't toch niet. 'k Weet zeker, dat
als je Jan om wat extra geld vraagt, hij 't je graag geeft.
- O, moeder, maakt U zich maar niets bezorgd! 'k Kom er best met m'n geld, 'k
zou Jan niet graag willen lastig vallen, maar 'k vind heusch, dat we royaal genoeg
leven op 't oogenblik. In ieder geval Toos moet maar tevreden zijn, ze wist toch, dat
we niet rijk zijn.
Ondertusschen zag Tilly vol bezorgdheid, dat Toos allerlei onnoodige uitgaven
deed, en ze durfde er niet tegen te protesteeren.
- 't Is beter, dacht ze, dat 'k wacht, tot ze aan 't eind van de week mij de afrekening
geeft, dan kan 'k haar meteen zeggen, dat ze wat zuiniger moet zijn.
Ze had Toos vijf-en-twintig gulden huishoudgeld gegeven, en hoopte, dat ze nog
wat geld zou terug krijgen.
- Wat kost een huishouden toch een hoop geld, begon Toos al uit haarzelf, toen
de week om was, en ze aan Tilly de afrekening overhandigde. Vijf-en-twintig gulden
is gewoon niks, en nou heb ik niet eens de slager kunnen betalen vanmorgen. De
bakker krijgt ook nog een kleinigheid van je, Tilly, maar 't is niet veel, een gulden
of drie, geloof ik. O, dat huishoudboekje van Toos! Dat ging maar: Een sucade-koek
60 cent, koffie 80 cent.... wat! weer een sucade-koek! Ham 40 cent, weer koffie 80
cent... Zeg, Toos, dat kan toch niet, twee pond koffie in de week?
- Twee pond koffie? Je bent niet goed, meid! Twee pakjes koffie heb ik gehad.
En zoo'n pakje is hoogstens twee ons.
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- Ja, maar is 't dan niet erg duur?..
- Wel nee, dat is de prijs. Je hebt nog veel duurdere soorten.
Koekjes 70 cent, fruit een gulden, koekjes, koekjes, fruit, gebakjes, boter.... nog
eens boter, hemel, wat 'n boter had Toos noodig! Thee 50 cent.... drie maal kwam
dit voor. Geen wonder, dat Toos een lekker kopje thee kon schenken!
Moeder was wèl veranderd, dat ze al die verkwisting van Toos aanmoedigde.
Moeder, die haar heele leven altijd zoo zuinig was geweest. Moeder, die zich
vergenoegde met opgewarmde koffie, en slappe thee, die koekjes beschouwde als
een Zondagsche tractatie, en de kachel eerst aan placht te leggen, tegen dat Tilly
thuis kwam uit haar kantoor, en den heelen morgen in de kou zat met een sjaal om,
alleen om de dure brandstof te sparen!
- Wat is er, Tilly, 't klopt toch? Je zit zoo te piekeren!
- Zeker, zeker, 't is in orde, maar...
't Was zoo moeilijk het te zeggen, maar misschien was 't toch beter.
- Zou je... Zou je niet een klein beetje zuiniger kunnen zijn, Toos. 'k Vind 't naar
om 't je te vragen, maar....
- Naar? Gut, waarom? Je hebt groot gelijk, dat je me dadelijk waarschuwt. 'k Weet
heel goed, dat ik een beetje aan de verkwistende kant ben. Dat heb 'k van m'n moeder.
Die is net zoo. Daar moet je m'n vader maar eens over hooren! Maar 'k kan wel zuinig
zijn ook. Zeg jij me maar, Tilly, wat 'k moet afschaffen. Ik zal alles precies doen,
zooals jij 't gewend bent. Jij bent de baas hier, daar gaat niks van af.
En nu wist Tilly eigenlijk zoo gauw niet, wat Toos moest afschaffen!
- Toe nou, meid, zeg jij 't maar! drong Toos, en toen Tilly eindelijk een paar dingen
opnoemde, die wel gemist konden worden, zei Toos hartelijk en inschikkelijk:
- Best, hoor! 'k Zal er aan denken.
Toos' zuinigheid was bijna drukkend. Ze zette geen thee, omdat 't theebusje leeg was,
en ze niet wist, of Tilly 't goed vond, dat er gehaald werd.
- Je moeder miste der bakkie thee met der koekje wel, maar ja.... als je nou zuinig
moet zijn.....
- Zoo bedoel ik 't niet, legde Tilly uit. We kunnen wel een kopje thee drinken, 's
middags....
Den volgenden dag was 't:
- Je moeder wou zoo graag een eitje hebben bij haar boterham, maar 'k heb maar
even gewacht tot jij thuis was, Tilly!
- Natuurlijk mag moeder der eitje hebben! Dat krijgt ze toch iedere dag!
- Ja, maar ze waren op, daarom wou 'k 't maar liever eerst vragen. Zal 'k dan maar
gauw effe naar de overkant loopen, en zal 'k dan maar tegelijk een ons ham
meebrengen voor de boterham?
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Die Toos! Ze was mank, maar zoo vlug als ze altijd even naar den overkant kon
loopen om een boodschap te doen, of naar den banketbakker op den hoek, die zulke
overheerlijke botersprits verkocht!
Iederen avond na het eten zaten ze gezellig bij elkaar, moeder en Tilly. Moeder
peuterde zoo wat aan een handwerkje, waar ze niet aan opschoot en deed Tilly
verhalen van de familie Klaassen.
De weelde, die er in dat gezin was! Die Piet Klaassen - 'k geef je te raden, wat die
jongen verdient - (Tilly raadde zonder er bij na te denken, en werd terechtgewezen)
- nu, Piet was geëngageerd, en wou wel trouwen, maar die Nellie, zoo heette z'n
meisje, vond, dat je op zoo'n salaris niet kon trouwen. Nu, ik zei tegen Toos enz.,
enz.
Tilly, die druk bezig was met verstelwerk - moeder had haar linnenkast den laatst
en tijd geheel verwaarloosd - luisterde abstract.
Wat was 't moeilijk belang te stellen in de familie Klaassen, wanneer er zooveel
andere dingen waren, waar je aldoor aan moest denken. Jan, en Frits, en het
Paaschrapport van Frits, en o, dat ellendige huishoudboekje, dat ondanks haar
protesten maar even hoog bleef!

XIII.
Op zekeren avond, toen Tilly alleen in de huiskamer zat (moeder ging altijd vroeg
naar bed) kwam Jan.
- Zusje lief, ik kom eens kijken, hoe 't er mee staat!
Hoe vriendelijk klonk Jan's stem! ‘Zusje lief!’ Hij was dus niet boos meer op haar.
Hij had 't haar vergeven. Eigenlijk had ze altijd wel geweten, dat Jan 't goed met haar
meende.
En nu zat hij tegenover haar aan de huiskamertafel, zoo gewoon en gezellig. Hij
knikte haar geruststellend toe.
't Was alsof hij met dat knikje haar wilde zeggen, dat 't goed was tusschen hen,
dat hij niet kwam om haar verwijten te maken.
- 'k Schaam me eigenlijk, dat 'k niet eerder ben gekomen, Tilly, maar 't is zoo druk
op 't kantoor tegenwoordig. Je weet, hoe moeilijk 't is er eens uit te breken.
- Greta weet er niet van, dacht Tilly, maar 't kon haar niet schelen. Laat Greta maar
boos zijn!
Tilly begon nu verslag uit te brengen, en terwijl ze Jan zoo van alles vertelde, was
't haar opeens, alsof ze den toestand eerst veel te donker had ingezien. Werkelijk, 't
ging nogal vrij goed met moeder, en Toos was toch wel een goedhartig schepsel. In
ieder geval, ze had er veel slag van met moeder om te gaan, en ze was altijd even
geduldig en opgewekt.
Ze voelde zich zóó blij en gelukkig, dat ze alles wel van den besten kant moest
bezien.
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Jan was blijkbaar opgelucht, dat alles zich zoo goed geschikt had.
- Nu, Tilly, 'k moet zeggen, dat je 't getroffen hebt met die juffrouw. Houd haar
in eere!
- Ja, dat doe 'k ook, maar ze heeft een groote fout: ze is zoo verschrikkelijk
verkwistend!
- Nu ja, daar zou 'k maar niet te veel op letten. Dat zijn ze allemaal! Daar moet je
Greta maar eens over hooren! En heusch, 'k denk niet, dat dat er de duurte in zal
brengen, of je nu al eens wat meer thee of suiker gebruikt. Zie daar maar niet op,
Moeder moet 't goed hebben, en jij ook!.... Kijk, 'k heb wat voor je meegebracht; nu
maar niet te zuinig zijn, hoor!
Honderd gulden! Jan gaf haar zoo maar honderd gulden! Die goeie, beste Jan!
Wat zou moeder blij zijn!
- Je bent een engel, Jan. Je weet niet hoe....
Tilly maakte haar zin niet af. Ze kon Jan toch niet vertellen, hoe 'n verdriet ze had
gehad den laatsten tijd, en hoe moeilijk 't voor haar was geweest om rond te komen.
- En vertel me nu eens, hoe 't met Frits gaat! Ik heb zoo dikwijls aan hem gedacht.
Jan schudde mistroostig zijn hoofd.
- Dat gaat beroerd, hoor! De misère, die we daar mee hebben! Greta der schuld.
'k Was er voor hem dadelijk naar een leeraar te sturen, maar daar wou Greta niet van
hooren. Het woord ‘leeraar’ was al voldoende om haar heelemaal van streek te maken.
Nu, toen heb ik me er een paar avonden mee bemoeid, maar ik schijn er geen slag
van te hebben die jongen iets aan z'n verstand te brengen. De tweede avond was 'k
er al in geslaagd hem aan 't huilen te maken. Zoo'n beul ben 'k toch niet! 'k Was er
zelf beroerd van! En Greta kwaad natuurlijk! Enfin, toen Greta zag, dat 't niet ging,
kwam ze met een plan aan. Ze wou 't eens probeeren met Mijnheer Veenman, dat is
de onderwijzer, die Frits had op de lagere school. Ik was er niet voor, en 'k zei haar
dan ook, dat zoo iemand niet geschikt was voor iets dergelijks. Maar Greta zei maar:
‘Als een meisje zooals Tilly 't kan, dan kan een onderwijzer 't zeker.’
Nu, ze liet Mijnheer Veenman komen. Hij begreep eerst niet, wat Greta van hem
verlangde, maar toen 't eindelijk tot hem doordrong, dat hij een jongen uit de derde
klasse van de H.B.S. moest bijwerken in alle vakken, bedankte hij, zonder zich een
oogenblik te bedenken. ‘Derde klasse H.B.S.!’ zei hij, ‘nee, dat is niets voor mij, en
bovendien, 't zou me veel te gebonden zijn.’
Maar zoo gemakkelijk kwam hij niet van Greta af. Ze bleef maar aanhouden, totdat
hij ten slotte er in toestemde 't eens te probeeren. Toen sprong 't weer bijna af, toen
hij hoorde, dat Greta wou, dat hij bij ons aan
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huis kwam. Maar 't eind van 't lied was, dat hij zich liet overhalen. En 'k schaam me
bijna 't te zeggen, maar Greta heeft hem als betaling twintig gulden in de maand
aangeboden, en Veenman nam daar genoegen mee.
De eerste avonden was Greta wel met Mijnheer Veenman ingenomen. Zoo degelijk
als Mijnheer Veenman de geschiedenis- en aardrijkskundelessen behandelde! Maar
Frits mopperde. Er bleef geen tijd over voor iets anders! ‘Dan moet je dat tegen
mijnheer zeggen, anders doe ik 't,’ zei Greta.
Nu, de volgende avond vroeg Frits Veenman, of hij hem wilde helpen aan z'n
algebra-vraagstukken. Veenman zette een bedenkelijk gezicht, en zei: ‘Laat maar
eens zien, baasje!’ Dat was zoo ongeveer 't laatste woord, dat Veenman die avond
sprak. Hij bleef maar zwijgend op de vraagstukken turen, en trok peinzend aan z'n
oranje baard. Af en toe zuchtte hij. Greta zei, dat ze er akelig van werd, 't was gewoon
niet om aan te zien. Toen 't tegen half elf liep, zei Veenman ten slotte met een diepe
zucht: ‘Ja, baasje, dat vraagstuk is voor tweeërlei uitlegging vatbaar, wanneer moet
je 't inleveren op school? Morgen! Ja, dat is jammer, want anders zou 'k gezegd
hebben, 'k zal 't eens aan een collega voorleggen, maar daar is nu geen tijd voor. De
andere vraagstukken zijn, geloof 'k, heel eenvoudig, 'k moet nu naar huis, maar 'k
zal 't boek meenemen, als jij morgenochtend voor je naar school gaat, even bij mij
aanloopt, dan zal 'k ze je uitleggen!’ Dat heeft hij gedaan ook, maar Frits zei, dat ze
allemaal fout waren. Hij heeft toen aan Frits gevraagd, of hij hem van te voren wou
waarschuwen, als hij vraagstukken op had, en 't schijnt, dat hij z'n licht opsteekt bij
een collega. Tenminste, hij komt altijd met de opgeloste vraagstukken aanzetten,
maar dikwijls heeft hij toch nog moeite om ze aan Frits uit te leggen.
Met de vreemde talen, gaat 't niet veel beter. Frits zegt, dat z'n uitspraak zoo raar
is. Greta had 't eerst niet zoo opgemerkt, maar ze zegt nu ook, dat Veenman een erg
vreemd accent heeft. En 'n fouten, dat Frits in z'n thema's maakt! Nee, hoor, Tilly, 't
is treurig. En Greta wordt zoo zenuwachtig van al dat getob!
- Die arme Greta, zei Tilly ernstig, maar ineens begon ze te lachen. Ze kon 't niet
helpen, maar ze kon zich niet goed houden.
't Spijt me heusch voor Greta, en nog meer voor Frits, maar Jan, 'k zie 't voor mij,
die mijnheer met die oranje baard met z'n vreemde uitspraak van de vreemde talen,
en Greta, die tureluursch wordt van ongeduld en ergernis, omdat ze der twintig gulden
in de maand er niet uithaalt!
- Of ze der geld er uithaalt, weet 'k niet, maar Veenman krijgt z'n twintig gulden
niet cadeau. Hij zwoegt er voor van zevenen tot elven, en hij neemt nog werk mee!
Jan zuchtte. - Ja, Tilly, 'k ben blij, dat 'k een eigen kamer heb, zoo'n onderwijzer
de heele avond over de vloer te hebben is niet alles, 't heele gezin gaat er onder
gebukt. En nu de repetities weer gaan beginnen, wordt
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't heelemaal verschrikkelijk. Wat er van Frits z'n rapport moet terecht komen, weet
'k niet.
- Jan, zou ik niet...., zie je, moeder gaat tegenwoordig al om negen uur naar bed;
ze zou me niet missen, als 'k even de deur uitging,.... zou ik Frits niet een beetje
kunnen helpen, na negenen, bedoel ik? Als 'k hard fiets, zou 'k al om kwart over
negenen bij jullie kunnen zijn. 'k Doe 't graag voor Frits!
Maar hier wilde Jan niet van hooren.
- Nee, Tilly, dat kan 'k niet van je aannemen, maar 't is heel lief van je... zijn stem
klonk bewogen, en over de tafel greep hij haar hand, en keek haar aan met half
medelijdend, verteederd glimlachje. Wat een lief, lief zusje had hij toch!
Maar nu moest hij gaan.
- Greta zal niet weten waar ik blijf! Ik kom gauw terug, zusje lief, houd je maar
goed, hoor! De groeten aan moeder!
Den volgenden morgen vóór ze naar haar kantoor ging vertelde Tilly moeder van
Jans bezoek. Moeder was blij, toen ze hoorde van de honderd gulden, maar toch niet
zoo blij, als Tilly verwacht had.
- 'k Dacht al, laat Jan nu heelemaal niets van zich hooren, hij begrijpt toch wel,
dat we veel extra uitgaven hebben. Nu, in ieder geval hoeven we dan niet zoo misselijk
zuinig te zijn.
- U moet maar niets vertellen aan Toos, moeder, van Jan's bezoek, bedoel ik, en
van dat geld; 'k vind niet, dat 't haar aangaat.
- Maar Tilly, waar zie je me nu voor aan? Natuurlijk zal 'k daar niet over spreken!
Zoo'n flap-uit ben 'k toch niet!
- Je broer is er geweest gisteren avond, was Toos' eerste woord, toen Tilly thuiskwam
om koffie te drinken.
Moeder keek verlegen een anderen kant uit.
- En hoeveel heeft hij afgeschoven? vervolgde Toos nieuwsgierig.
Tilly kreeg een kleur. Ze was toch wel onbescheiden, die Toos! Eigenlijk moest
ze haar geen antwoord geven. Maar dan zou 't net zijn, of ze zich opzettelijk arm
wilde houden, en misschien was 't tegenover Jan ook niet rechtvaardig, als ze 't
verzweeg, dat hij zoo royaal was geweest. Die Klaassens hadden toch al zooveel op
Jan te zeggen.
- Honderd gulden, zei ze kortaf.
- Hoera! juichte Toos. Leve Jan, de millionnair! Tilly, nu durf ik je wel te zeggen,
dat 'k vanmorgen een ongelukje heb gehad met je theeserviesje. Ik wou de theetafel
een eindje verzetten, en net had 'k 'm opgenomen, of 'k kreeg een scheut door m'n
voet, en door de schok liet 'k 't heele zakie vallen. Me manke poot natuurlijk weer!
'k Kom der maar liever

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

353
rond voor uit, 'k hoop dat je niet boos op me bent, ik kon der heusch niks an doen,
hoor! Gut, wat stond 'k te beven! 'k Schrok me eigen naar!
En gek, hè, 't eenige, dat heel is gebleven, is 't dekseltje van de trekpot! Curieus,
hè, maar die breken nooit!
'k Dorst 't eerst bijna niet te zeggen, maar nou dacht 'k ‘vooruit maar’!... Als 'k jou
was, Tilly, zou 'k nu eens zoo'n mooi modern stelletje koopen. Je had dit al erg lang,
hè? 'k heb zulke snoezige serviesjes gezien in 't Warenhuis, 'k ben vergeten hoeveel
ze kostten, maar ze waren heelemaal niet duur. Als je soms wil, dat ik er eens naar
vraag....
Maar Tilly, de zuinige Tilly, zei, dat ze nog wel een nikkelen trekpotje had, en
een melkkannetje en suikerpotje van een ander serviesje, en dat ze er wel een paar
goedkoope kopjes bij zou koopen.
Omdat moeder zoo slecht sliep, en als ze sliep zulke nare droomen had, en dan zoo
angstig was, dat ze werkelijk niet alleen kon zijn, had ze Tilly gevraagd op haar
kamer te komen slapen. Moeders kamer was te klein voor twee bedden, maar er stond
een smalle divan, die moeder al jaren lang had, en die bijna zoo gemakkelijk was als
een bed, als je maar wat oppaste, dat de dekens er niet afgleden.
Hoewel moeder vroeg naar bed ging, en wel eens indommelde af en toe, was ze
toch meestal wakker, als Tilly om elf uur op de kamer kwam.
Behaaglijk warm in haar zachte bed, keek moeder toe, terwijl Tilly zich uitkleedde,
en zich aan de waschtafel waschte.
- Wat heeft Tilly toch mooie armen, dacht ze. Wat is ze mooi, m'n Tilly! Wel
jammer, dat Tilly nooit getrouwd was! Jammer, en niet jammer! Want al zou Tilly,
getrouwd of ongetrouwd, haar moeder nooit in den steek hebben gelaten, heelemaal
zeker was je toch nooit van zoo'n schoonzoon.
Als Tilly zich gewasschen had, kamde ze haar dik, krullend haar. Hoe langer ze
kamde en borstelde, hoe zachter en glanzender 't werd. Als ze haar hoofd wat op zij
hield, viel 't licht net op haar ronde zachte wang. Wat was ze lief! Hoe innig, innig
veel hield moeder van Tilly! O, als ze haar eens altijd bij zich kon hebben, dicht bij
zich.
Voordat Tilly zelf ging slapen, dekte ze moeder nog eens zorgzaam toe, en kuste
haar goeden nacht, teeder en vol liefde.
Een avond, toen ze zich over moeder heenboog zag moeder, dat ze een nachtpon
aan had, die ze jaren lang had bewaard, maar nooit gedragen, een nachtpon van haar
uitzet.
- Tilly, je hebt gelijk, hoor, dat je je uitzet gaat gebruiken. Waarom zou je 't in je
kast laten liggen? 't Wordt maar ouwerwetsch.
Ze zuchtte even, toen ze aan het uitzet van haar dochter dacht. Al dat keurige
ondergoed, alles even fijn en mooi! Wat zou Toos staan te kijken, als ze 't haar morgen
eens liet zien!
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En nu deed Tilly 't licht uit, en ging liggen.
Hoe stil lag Tilly daar op haar divan, uitgestrekt op haar rug. Voor zij ging slapen,
rustte ze zoo eerst even wat uit. 't Was niet heel donker in de kamer, en moeder kon
juist Tilly's gezicht onderscheiden. Arme, vermoeide Tilly! Na korten tijd zoo gelegen
te hebben, keerde Tilly zich om. Haar ademhaling was rustig, en regelmatig, straks
zou ze inslapen. Zoo gemakkelijk als Tilly insliep! Ze had een zwaar leven, en ze
was heel vermoeid, als ze naar bed ging, maar zoo als Tilly slapen kon! Als een klein
kind bijna.
Toen ik zoo oud was als Tilly, dacht moeder benijdend, had 'k ook een zwaar
leven, een heel zwaar leven zelfs, maar nooit, nooit heb 'k kunnen slapen zooals
Tilly. Zou ze werkelijk nù al slapen? Moeder had opeens behoefte nog wat met Tilly
te praten. Ze had ook zoo weinig aan haar overdag. 't Was bijna jammer haar wakker
te maken. Die lieve Tilly, die haar rust zoo noodig had. Maar nee, ze sliep nog niet,
ze bewoog even met haar arm.
- Tilly! Tilly! Slaap je al!... Toen nog eens: Tilly!
Zacht en dringend was moeders stem. Ze verlangde met haar heele ziel, dat Tilly
haar zou hooren. Ze moest wakker worden! En ze werd wakker.
- Tilly, 'k dacht, dat je nog niet sliep! O, wat spijt 't me, dat 'k je nu heb wakker
gemaakt! Maar 'k kan weer niet slapen, kind. 'k Lig maar te piekeren... Zeg, Tilly,
hoe vind je die trui, die 'k voor je brei?
- Heel mooi, moeder.
- Maar de kleur, Tilly, dat rose? 'k Zou nooit rose uitgekozen hebben. Rose is je
kleur niet, Tilly.
- Och, moeder, als hij maar lekker warm is!
- Nee, Tilly! Zóó moet je niet praten. Daar ben je veel te kunstlievend voor. Zeg
't me liever ronduit, als je 'm leelijk vindt. Dan ga 'k er niet aan voort. 'k Geef nog
net zoo lief de heele geschiedenis aan Toos cadeau, en laat haar andere wol voor me
koopen. Hoe vind je beige? Of pauw-blauw? Toos is een goed schepsel, maar smaak
heeft ze niet. Om nu die rose wol voor me te koopen! Beige met groen is wel aardig,
vind je niet? Kom, Tilly zeg nu eens wat! 't Is toch jouw trui!
- Och moeder, wat doet 't er toe! 'k Vind 'm heel mooi, en U heeft er al zoo lang
aan gewerkt! 'k Kan 'm toch altijd later laten verven, als de kleur me niet bevalt.
- Ha, eindelijk! Zie je nu wel, jìj vindt dat rose ook leelijk. Nu, ik heb 't van beginne
af aan afschuwelijk gevonden! Rose! Als 't nu nog eens mooi rose was, maar 't is dat
leelijke armeluisrose, waar ik altijd zoo 't land aan heb gehad. Je weet wel wat 'k
bedoel, Tilly, we noemden dat rose thuis altijd ‘armeluisrose.’
- Och, moeder, laten we nu toch gaan slapen, 't is al zoo laat!
Maar moeder had in 't minst geen lust om Tilly nu al los te laten.
- Ja, Tilly, maar voordat 'k 't vergeet, weet je wel, dat Toos de volgende
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week jarig is? We moeten haar een mooi cadeau geven, vind je niet? Ze heeft 't wel
verdiend, die goeie meid. Ze is toch zoo hartelijk voor mij, net een dochter. Ze weet,
wat een oud mensch toekomt. Zoo lekker als ze de kachel altijd voor me opstookt.
Ze is wel geen geleerde, Tilly, ze is niet zoo knap als jij, dat weet 'k wel, maar ze
heeft gezond verstand. Soms denk 'k wel eens dat 't meer waard is gezond verstand
te hebben, dan een hoop boekenkennis, waar je toch niets aan hebt, vind je ook niet,
Tilly? Waarom geef je geen antwoord, slaap je nu alweer?
Moeder zuchtte. Kon Tilly nu niet één oogenblik wakker blijven! Ongeduldig
wierp ze zich heen en weer in haar bed. 't Verveelde haar wakker te liggen. Ze gaapte
een paar maal, en toen, voordat ze 't zelf wist, viel ze in slaap.
Maar Tilly lag op haar divan, die bijna even gemakkelijk was als een bed,
bewegeloos met gesloten oogen, en kon niet slapen.

XIV.
Het was merkwaardig, hoe Frits in een paar maanden was achteruitgegaan op school.
Dit bleek nu uit zijn Paaschrapport; zijn Kerstrapport was zoo goed geweest, maar
dat Paaschrapport! Wanhopig slecht was 't.
- Daar moet wat aan gedaan worden, zei Greta vastberaden, want anders loopt 't
mis.
- Ja, zei Jan, daar ben 'k ook bang voor. Hij wist wel, wat Greta bedoelde, er was
voor Greta maar één oplossing: Tilly moest terug komen. Maar hij had geen lust naar
Tilly te gaan met een dergelijk voorstel. Bovendien, wat zou 't helpen! Frits kon 't
toch niet meer inhalen nu!
Greta, boos over zoo weinig medewerking van Jan, smeedde haar plannen in stilte,
en eerst toen ze alles ‘voor elkaar’ had, kwam ze met haar plannetje, dat volmaakt
was in ieder opzicht, voor den dag. Ze had een oude verstelnaaister, juffrouw Nagel
heette ze, die ze aanhield, omdat, al was ze wat langzaam, ze zoo keurig werkte, en
niet zoo hoog in haar wapens was. Nu, Juffrouw Nagel wilde moeder iederen avond
wel een paar uur gezelschap houden voor een rijksdaalder in de week. Natuurlijk
was 't een uitkomst voor de arme ziel er zoodoende nog wat bij te verdienen. Tilly
had dan weer haar avonden vrij, en kon Frits aan zijn huiswerk helpen, Iedereen was
op deze manier gebaat: Juffrouw Nagel in der schik met der extra verdienste; Tilly
hoefde niet altijd avond op avond bij een zieke te zitten, en kwam tegelijk nog eens
in de frissche lucht, wat haar gezondheid zeker ten goede zou komen; moeder had
aardig gezelschap, - Juffrouw Nagel, hoewel een stil persoontje kon heel opgewekt
zijn -; Frits had weer hulp bij z'n huiswerk, en zou, als hij flink zijn best deed, 't nog
best kunnen ophalen; Mijnheer Veenman zou tot ieders vreugde van 't tooneel
verdwijnen, en, -
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maar dat was natuurlijk niet van 't minste belang, - Greta zou met de nieuwe regeling
warempel nog goedkooper uit zijn.
Greta's eenige moeilijkheid was nu nog maar Jan te doen inzien, dat Tilly blij
moest zijn, dat Greta haar weer in genade wilde aannemen. Niet, dat 't er veel toe
deed, of Jan dat inzag of niet, maar Jàn moest naar Tilly gaan, om haar te vragen, of
ze weer kwam. Greta had weinig lust zelf gunsten te vragen aan Tilly, en alles hing
af van de manier, waarop Jan de zaak voorstelde.
Maar, zooals gewoonlijk, kreeg Greta haar zin. Jan ging naar Tilly en Tilly, die
zich al wat ongerust had gemaakt, omdat ze in zoo'n tijd niets van Jan had gehoord,
was zoo blij hem bij zich te zien, dat ze na een kleine weifeling - zou moeder 't wel
goed vinden, zou ze wel met die juffrouw Nagel kunnen opschieten? - er in toestemde
zich over Frits te ontfermen. 't Was immers maar om een paar maanden te doen! Dan
kwam de groote vacantie weer!
En dus werd moeder voortaan overdag verzorgd door een breister, en 's avonds
door een naaister, maar 's nachts had ze haar lieve Tilly heelemaal voor zich alleen.

XV.
Verwonderlijk, hoe ze op school opgeschoten waren in die twee maanden! Tilly, die
het altijd gemakkelijk genoeg had gevonden tegelijk met Frits op te leeren, merkte,
dat ze er totaal ‘uit’ was. 't Viel haar niet mee al die lessen in te halen. En Frits, die
arme jongen was het spoor heelemaal bijster geworden.
Zoo verward als hij soms was! Tilly werd er wanhopig onder. 't Leek haar wel
eens toe, alsof Frits, onverschillig geworden, volstrekt niet meewerkte.
- Zoek toch niet al die onmogelijke woorden op in je dictionnaire! Neem je
grammatica-boek! Daar! Daar! Onregelmatige meervouden! Daar vind je al die
woorden. Zie je nu wel, dat je 't gehad hebt?
- Nee, tante, die les hebben we nooit gehad.
- Dat kan niet. Let dan ook beter op! Zit je tijd niet te versuffen!
- Tilly, kalm aan! Maak je nu niet driftig! Frits zal toch zelf wel 't beste weten,
wat hij gehad heeft of niet.
't Ergerde Greta te zien hoe slecht Tilly tegenwoordig met het huiswerk opschoot.
Als ze tenminste maar kalm bleef, maar, nee, ze zat zich zoo op te winden, dat haar
wangen er van gloeiden, en haar oogen een vreemden glans hadden. 't Was duidelijk,
dat Tilly, die knappe Tilly, 't huiswerk van Frits zelf niet kon.
Je kon 't je haast niet begrijpen. Een meisje, dat zelf eindexamen H.B.S. had gedaan,
en de reputatie had van ‘zoo knap te zijn’, had nog
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moeite met het werk van een jongen, die pas in de derde klasse zat!
Toen Tilly ongeveer drie weken met Frits had gewerkt, ging 't weer goed. Ze was
er nu weer volkomen ‘in’, maar het had haar veel inspanning gekost, en dikwijls
gevoelde ze zich zeer vermoeid. Soms had ze zoo'n hoofdpijn, dat ze lang voordat
het huiswerk af was, naar huis moest gaan.
Greta werd altijd min of meer boos, als ze van ‘hoofdpijn’ hoorde.
- Gut, Tilly, hoe kan dat nu, dat je ineens zóó'n hoofdpijn hebt, dat je niet even
die thema's kan afmaken. Drink eens een glas koud water, dan zal 't wel zakken.
Maar ze had haar raad wel voor zich kunnen houden, er viel immers nooit met Tilly
te redeneeren.
- Zie je nu wel, zei ze later op de slaapkamer tegen Jan, dat 't onwil is van Tilly,
eerst was 't altijd moeder, als ze 's avonds eerder naar huis wou, en nu ze weet, dat
ze daar niet meer mee aan kan komen, omdat moeder gezelschap heeft, zegt ze, dat
ze hoofdpijn heeft. Verbeeld je, dat een huisvrouw der werk altijd maar dadelijk
neergooide, als ze hoofdpijn had! En Frits wordt er maar de dupe van!

XVI.
Tilly zat te werken aan haar schrijftafel met driftige haast. Door hard te werken wist
ze haar vermoeidheid het best te overwinnen. Hoe harder ze werkte, hoe beter 't ging.
Toen plotseling kwamen er ontelbare, donkere, draaiende figuren voor haar oogen
dwarrelen. Een hel, kleurig licht schoot door dat alles heen. Tilly's schrijfmachine
verdween, en kwam langzaam weer te voorschijn, om dadelijk daarop weer
verzwolgen te worden door een groote, donkere wolk.
Tilly greep zich aan de tafel vast, en klemde haar tanden op elkaar. 't Beangstigde
haar in die diepe, leege duisternis te staren.
- Tilly, Tilly! klonk Truus' stem, maar het geluid scheen zoo ver weg te komen,
dat het haar nauwelijks bereikte.
- Om nou zoo pardoes flauw te vallen! Hier, Tilly, drink eens wat! Wacht, 'k zal
je wat eau-de-cologne geven! Hoe gaat 't nu met je?
Ze was weer heel gauw bij gekomen, maar ze beefde zoo, dat ze 't glas, dat Truus
haar voorhield, bijna niet naar haar lippen kon brengen, en haar beenen waren zoo
slap en machteloos, dat ze niet kon staan. Ze had lust te huilen, maar ze slaagde er
in zich goed te houden.
- 't Is niets! Laat me maar even stil zitten hier!
Maar toen ze eenige minuten later weer aan het werk wilde gaan, gevoelde ze zich
zoo ziek, dat Truus haar naar huis moest brengen.
Dien avond ging ze niet naar Frits, maar den volgenden avond was ze zooveel
beter, dat ze haar taak weer vol ijver hervatte.
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De brief, dien Jan van mijnheer Molenaar ontving, ongeveer een week, nadat Tilly
voor het eerst was flauw gevallen op haar kantoor had Greta zeer ontstemd.
- Molenaar! Wie is dat? had ze verbaasd uitgeroepen.
- Molenaar en Kok, de firma, waar Tilly voor werkt.
- Wat moet die van jou? met klimmende verbazing.
- Hier, lees maar.
De brutaliteit van dat schrijven! Waar bemoeide die Molenaar zich mee? Wat ging
't 'm aan, wat Tilly in haar vrijen tijd deed? Drie maal flauw gevallen in een week!
Wat een verzinsel! Als er iets met Tilly was, dan zou zij, Greta, 't zeker in de eerste
plaats wel gemerkt hebben. Een dokter raadplegen! Wel, Dr. Wouters kwam daar
altijd over den vloer voor moeder! 's Avonds rust nemen! 't Was wat moois! Waarom
deed Tilly zelf haar mond niet open? Waarom haalde ze er een vreemde in? Ze dacht
zeker, dat Greta haar niet doorzag. Ze had geen lust om iederen avond met Frits te
werken, en nu had ze er dit op verzonnen. Ze had mijnheer Molenaar in den arm
genomen. Hoe zou die anders weten, hoe ze haar avonden besteedde? Ze kon 't zich
voorstellen, hoe 't gegaan was. Tilly met haar zachte stemmetje had zich beklaagd
bij mijnheer Molenaar, en deze, medelijdend had haar beloofd de zaak wel eens in
orde te maken.
(Ze kon natuurlijk niet weten, Greta, dat Truus er de hand in had gehad).
Nu, dan moest 't maar uit zijn. Jan, die weer met z'n ‘leeraar’ was aangekomen,
moest z'n zin dan maar hebben. Dan moest 't maar hard tegen hard gaan. Als Tilly
maar begreep, dat als Jan zoo'n duren leeraar voor Frits nam, er niet zooveel voor
moeder kon overschieten. Je kon je geld maar eens uitgeven!
Jan, die altijd dadelijk ongerust was, als er iets met Tilly was, zou natuurlijk
dienzelfden avond naar haar toe willen gaan, en zou dan thuis komen, één en al
medelijden met Tilly. De hemel wist, wat hij haar al niet beloven zou!
Wel, ditmaal zou zij, Greta, hem voor zijn. Mijnheer Molenaar schreef, dat hij
Tilly een week vrij had gegeven om eens goed uit te rusten, ze zou Tilly dus thuis
treffen. Ze was werkelijk benieuwd, wat Tilly zou zeggen, als ze ineens voor haar
stond.
Tilly lag te bed, toen Greta kwam, maar ze zag er volstrekt niet ziek uit. Bij den
eersten oogopslag wist Greta al, dat Tilly zoo gezond als een visch was, wat ze
trouwens ook wel verwacht had.
Wat kreeg ze een kleur, toen Greta haar verweet, dat ze haar nood geklaagd had
bij mijnheer Molenaar, een vreemde! Natuurlijk ontkende ze alles, ze wist zelfs
zoogenaamd niets af van den brief, dien Molenaar geschreven had. Nu, Greta had
toen haar schouders maar eens opgehaald. 't Was niet de moeite er verder over te
spreken. Ze had Tilly toen verteld,
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dat Jan nu wel werk moest maken van een leeraar voor Frits, en dat Tilly er op rekenen
moest, dat Jan àl zijn andere uitgaven zou moeten besnoeien, en dat dus Tilly ook
de zuinigheid zou moeten betrachten.
De onverschilligheid van Tilly! Voorgewend natuurlijk! Maar: - Wacht maar,
wacht maar, dacht Greta, wie 't laatst lacht, lacht 't best.
In de huiskamer zat moeder met haar ‘gezelschapsdame’.
- Nee, moeder, wees maar niet bang! 'k Ga al weg, 'k kwam alleen maar eens naar
de ‘zieke’ kijken, maar 'k heb al gezien, dat 'k me niet ongerust hoef te maken!
Juffrouw Nagel, de oude verstelnaaister, die Greta geregeld op de hoogte bracht
van mevrouw Branders, had 't al gezegd, mevrouw kon heel vreemd doen, en nu in
dat oogenblik, dat Greta in de huiskamer was geweest, had Greta al gezien, dat ze
niet overdreven had.
Die verlegen, angstige blikken van moeder. 't Lijkt heusch wel, of ze bang voor
me is, dacht Greta, en even glimlachte ze.

XVII.
Al in Maart begon Toos er genoeg van te krijgen mevrouw Branders op te passen.
In ieder opzicht was 't een ondankbaar, vervelend werk. In den beginne had ze de
ouwe dame nog wel eens kunnen paaien met een lekkernijtje - Tilly had haar in dit
opzicht niet verwend - maar nu ze daaraan gewoon was geraakt, was dat ook alweer
uit. 't Was gewoon geen doen den heelen dag naar 't gezeur en gelamenteer van dat
mensch te hooren, en af en toe had ze van die buien, dat er niets met haar aan te
vangen was. Dan kon ze je zoo wild aanstaren, dat je der naar van werd.
Daarbij kwam nog, dat 't haar ging vervelen om iederen stuiver tweemaal te moeten
omkeeren. Er ging niets van af, Tilly was schriel. Wat zat ze altijd niet te zeuren over
dat huishoudboekje! Toos hield er van, dat ze haar de vrije hand lieten, maar om zoo
nagerekend te worden, dat was gewoon 't toppunt!
Haar moeder had al eens een keer gezegd: ‘Waarom kom je niet thuis, meid, als
't je daar niet bevalt? Om 't geld hoef je 't niet te laten, wat is nou drie gulden in de
week?
Bijna had ze haar moeders raad opgevolgd, maar toen was haar verjaardag
gekomen, en had ze van Tilly een handtasch cadeau gekregen, geen goedkoop lorretje,
nee, werkelijk een dure tasch, gekocht in een fijnen winkel, en toen had ze 't weer
niet over haar hart kunnen krijgen om Tilly in den steek te laten.
Toos' moeder was inmiddels aan de schoonmaak begonnen, en kwam er nogmaals
op terug, dat 't nu toch maar beter was, dat Toos thuis bleef. Ze bood haar zelfs vijf
gulden in de week aan, als ze flink wou
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meehelpen. Maar Toos had een dankbaren aard, niets kon er haar toe bewegen de
oude mevrouw Branders te verlaten.
En al was zoo'n patiënt als mevrouw Branders niet amusant, er was één lichtpunt
in de situatie en dat was juist het feit, dat 't mogelijk was om van mevrouw Branders
te spreken als ‘patiënt’. Dat gaf Toos zoo'n gewichtig gevoel. Dr. Wouters kwam
vrij dikwijls, en Toos was er van overtuigd, dat hij haar waardeerde. Hij was altijd
even beleefd en vriendelijk tegen haar. Hij sprak tegen haar, zooals hij waarschijnlijk
ook tegen een pleegzuster zou hebben gesproken. 't Ontbrak er maar aan, dat hij haar
‘zuster’ noemde. En al zei hij 't niet, hij bewonderde haar om de tactvolle wijze,
waarop ze met haar moeilijke patiënt omging.
Zoo langzamerhand had Toos de gewoonte aangenomen om thuis altijd van
mevrouw Branders te spreken als ‘m'n patiënt’, tot ergernis van haar broers en zusters,
die meer dan genoeg kregen van Toos' verhalen over haar patiënt.
Mevrouw Klaassen was ondertusschen nog maar steeds druk aan de schoonmaak. 't
Was einde April, en ze was al in Maart begonnen. De zaak was, dat ze onvoldoende
hulp had, en overal tegelijk aan begonnen was. 't Huis stond onderste boven, en je
kon niet merken, dat er voortgang in was. Iedereen was een beetje uit zijn humeur.
- Kan je me nou niet een paar dachies helpen, Toos? vroeg haar moeder nederig.
- Gut, moe, hoe kan 'k dat nou doen met een patiënt als mevrouw Branders! Als
u eens wist, hoe eng ze tegenwoordig is, huiverde Toos.
- Wat bliksem, doe dan wat je moeder zegt, als 't je daar niet bevalt, zei haar vader
ongeduldig. Als je je moeder wil helpen met de schoonmaak, kan je nog een zakcentje
krijgen op de koop toe.
- Der goeie hart, man! glimlachte moeder sentimenteel.
- Der goeie hart! Je grootje! Zeg liever jouw schoonmaakmanie! Mijn is 't wel,
hoor! Maar laat ze dan niet altijd klagen!
Vader had Toos nooit mogen lijden; hij begreep haar niet.

XVIII.
Na een langen, kouden winter was 't ineens lente geworden. Volop lente. De zon
scheen warm, de boomen werden in enkele dagen groen, en de tuinen en plantsoenen
waren zoo mooi, dat 't een lust was om te zien.
Zoolang als ze zich kon herinneren had Tilly 's winters verlangd naar de lente. De
lente was voor haar de mooiste tijd van het jaar. Hoe blij was ze als klein meisje niet
geweest, als ze de eerste sneeuwklokjes ontdekte in den tuin!
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Maar nu was 't, alsof de heerlijke pracht van de lente aan haar voorbij ging zonder
dat zij 't merkte.
April met veel kou en regen, maar ook met een paar dagen van gulle zonnewarmte
en teer lentegroen.... Mei, één reeks van mooie dagen, de heesters en vruchtboomen
bloeiden in verblijdende, lieflijke kleuren .... en nu was de Meimaand weer bijna ten
einde,.... de lente is al bijna om, dacht Tilly, met een kleinen schok.
Al dat schoone had ze voorbij laten gaan zonder dat ze er op lette, zonder dat het
was doorgedrongen tot haar ziel.
Zoo moeilijk en zwaar was het leven ook. Vooral na de week, die ze op bed had
moeten blijven, was het Tilly, alsof ze er niet meer tegen opgewassen was. Ze voelde
zich belemmerd en tegengewerkt, en zoo moe, zoo oneindig moe! O, die voortdurende
strijd tegen haar levens-omstandigheden, en haar groote vermoeidheid!
Ze zag moeder steeds achteruit gaan, en de toekomst vervulde haar met vage
onrust. Als ze met dr. Wouters sprak over moeders toestand, merkte ze een zekere
weifeling op in zijn uitlatingen. Hij had allang zijn optimistischen toon laten varen,
maar scheen meer te spreken, zooals iemand dat doet, die je wil waarschuwen, zonder
den moed er voor te kunnen vinden.
En de gedachte, dat ze alleen stond, dat Jan haar in den steek had gelaten kwelde
haar voortdurend. Onmogelijk excuses te vinden voor Jan! Na Greta's haastig bezoek,
dien middag, dat ze zoo zwak en ziek op bed had gelegen, had Jan zich niets,
hoegenaamd niets van haar of moeder aangetrokken. Terwijl zij toch ziek was, en
moeder, och arme moeder....
Naderhand pas had ze begrepen, hoe de zaak zich had toegedragen. Het kwam
heelemaal door Truus, die, met de beste bedoelingen natuurlijk, naar mijnheer
Molenaar was gegaan om hem te vertellen, hoe zij, Tilly, haar avonden gebruikte,
hoe zij - afschuwelijk woord - geëxploiteerd werd door haar broer. En terwijl zij ziek
te bed lag, was dat alles achter haar rug om gebeurd. Die brief van mijnheer Molenaar
aan Jan! Ja, ze kon 't zich wel begrijpen, dat Jan verontwaardigd was geweest, maar
als hij haar de gelegenheid maar had gegeven om zich te verdedigen! Had hij dan
niet kunnen begrijpen, dat 't haar schuld niet was, en dat zij zich niet had beklaagd
bij een vreemde.
En alles ging nu ook tegenloopen, Toos werd humeurig, en mopperde, omdat ze
aan moeder zoo'n lastige patiënt had. Als Tilly uit haar kantoor kwam wist ze al
vooruit, dat ze allerlei klachten zou hooren.
Soms had ze lust, Toos ronduit te zeggen, dat ze maar heen moest gaan, als 't haar
niet langer beviel. Maar wat dan! Ze had Toos noodig, ze kon nu eenmaal geen
behoorlijke huishoudster bekostigen. Ze moest dus wel haar mond houden, en ook
maar niet te veel zeggen, als Toos
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met haar verkwistingen het huishoudboekje onnoodig hoog maakte. Bovendien, 't
hielp immers toch niet! Ze stond er machteloos tegenover. ‘Waarom kunnen we geen
gewoon brood eten?’ ‘Ach, Tilly, denk je, dat dat nu iets scheelt, of ik nu een gewoon
broodje neem, of wat van die kleine luxe-broodjes! Een paar centen misschien I’
‘Kunnen we niet wat goedkoopere koffie drinken?’ ‘Goedkoopere koffie? Maar Tilly,
je wil toch niet van die gewone koffie drinken, die zoo slecht is voor je hart? Wij
hebben thuis ook altijd gezondheidskoffie, van gewone koffie krijg ik, met permissie,
altijd oprispingen!’ ‘Sinaasappelen van twaalf cent per stuk, is dat niet erg duur?’
‘Der is op 't oogenblik geen ander fruit, als jij een goedkooper adres weet, dan moet
je 't maar zeggen!’
En dan de dingen, die Toos brak! Er ging geen week voorbij, of 't was: ‘Tilly, 'k
heb je kraft gebroken!’ Of: ‘De broodbak is me uit me handen geflikkerd!’ Of: ‘'k
Heb per abuis de ketel droog opgezet in de keuken, en nou is die lek!’
Er scheen geen eind aan te komen, en Tilly, strijdensmoe, betaalde maar, nam het
benoodigde geld van de spaarbank, en zette de gedachten aan nieuwe kleeren kordaat
uit haar hoofd. En eigenlijk kon 't haar ook niet schelen. Ja, 't was wel vreemd, maar
't kon haar werkelijk niet schelen, dat haar zomermantel van het vorige jaar zoo
verschoten was, en dat haar mousseline japonnetjes, die Toos in een opwelling van
goedhartigheid netjes voor haar gewasschen had, totaal verkleurd waren. Ze leefde
onder zoo'n voortdurenden druk van zorgen, dat alle belangstelling voor wat buiten
haar eigenlijke plichten viel, gedoofd scheen.
Als ze maar niet zoo moe was! Soms was 't haar 's morgens, alsof ze werkelijk
niet zou kunnen opstaan, maar ze moest wel, en vroeg ook! Onverschillig hoe 'n
slechte nacht moeder had gehad - en als moeder niet kon slapen, kwam er voor Tilly
ook niet veel van in, - stond ze iederen ochtend gehoorzaam op, als om zeven uur,
met een brutaal geratel, de wekker haar wakker deed schrikken. Ze had geen tijd te
verliezen, er was zoo veel te doen. Dus dwong ze haar vermoeide lichaam weer tot
den arbeid. Vooral de eerste ochtenduren vielen haar zwaar. Dikwijls moest ze even
gaan zitten, terwijl ze zich aan het aankleeden was, maar naarmate de dag verstreek,
wist ze haar vermoeidheid te overwinnen, en genoeg energie te verzamelen om haar
werk te verrichten. En al voelde ze zich tegen den avond wat loom en lusteloos, wat
hinderde dat?
Zoo gingen de dagen voorbij, eentonig en vreugdeloos, en Tilly, merkte de mooie,
bloeiende lente niet.
(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
C. en M. Scharten-Antink, De Nar uit de Maremmen, II, Florence, De
Drie Blinden; III, Naar de Eeuwige Stad; Amst., Mij. voor Goede en
Goedkoope Lectuur, 1928 en 1929.
In tegenstelling met de vorige romantrits der Schartens - Francesco Campana's
geschiedenis - waarvan, naar mijne meening, het tweede en derde deel niet gaven
wat het eerste beloofde, ontwikkelt zich in ‘De Nar uit de Maremmen’ II en III het
in I opgezette verhaal m.i. op bevredigende en boeiende wijze. Lezend in het tweede
deel vooral, ben ik meer en meer gaan voelen, zoowel voor den hoofdpersoon, den
ouden schilder Renato Focardi, als voor dit werk der Schartens zelf. Jammer blijft
het dat juist het eerste deel zoo mat en brokkelig fragmentarisch is uitgevallen; menig
lezer zal daardoor teruggeschrikt zijn en de lectuur niet voortgezet hebben. Ik ken
er zoo. Het tweede boek (Florence, De Drie Blinden) vooral is met veel geest en
warme geanimeerdheid geschreven; het derde valt daar weer eenigszins bij af, geeft
een teveel aan interessantigheid van italiaansche historie en politiek (Mussolini, de
groote man, verschijnt zoowaar zelf op het tooneel! Moeten wij zijn speeches en
gesprekken voor authentiek houden?), niettemin wordt de persoonlijke geschiedenis,
waar het in dezen roman om te doen is, knap en stemmingsvol tot een bevredigend
einde gevoerd. Thans de geheel roman-trits overziende zou ik zeggen: zeker niet het
sterkste wat de Schartens ons gaven, maar wel een arbeid om respect voor te hebben,
goed-litterair doorwerkt, zorgvuldig en smaakvol voltooid, en vooral ook: staaltjes
biedend van fijne menschenkennis, van soms bijna verteederde menschenliefde, van
pittigen geest tevens, die ik niet graag zou missen uit de schat mijner litteraire
heugenis.
Een samenwerking van twee menschen, zij het van man en vrouw, zij het nóg zoo
homogeen en innig - men kan er nu eenmaal nóóit van verwachten: dat waartoe alleen
de eenzame en hartstochtelijke enkeling in staat is, de méér dan gave, de vurig
saamgeklonken schepping van een brandend-verlangend hart!
Het is toch al rechtaf verbazend, zoo één van toon de werken van dit zeldzaam
echtpaar meer en meer geworden zijn. Steeds minder en minder kan men
onderscheiden - al kan men trachten te raden - waar zij en waar hij aan het werk is
geweest. En niet in den toon alleen openbaart zich deze miraculeuse eenheid. Maar
let in deze boeken eens op de stemmingsen sfeerbeschrijvingen. Het is of zij
voorkomen uit ééne, ondeelbare persoonlijkheid. En dit is vooral belangrijk in een
arbeid als deze, die, zoo
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niet zijn grootste, dan toch één zijner sterkste charmes ontleent aan dat bestendig en
onnaspeurbaar sfeer-aangeven, waardoor het ons bij de lezing wordt als wandelden
wij zelf b.v. door de heerlijke stad Florence of haar verrukkelijke omgeving.
Onnaspeurbaar inderdaad! Waar zit het in? Wij voelen ons in Italië, wij zien de
kleuren, wij proeven de atmosfeer.... De oorzaak kan, dunkt me, enkel liggen in het
verweven zijn dezer schrijversnaturen met de natuur zelf van hun land - ik zeg: hùn
land, ja, immers het land hunner keuze en hunner liefde.
Eén der sterkste c h a r m e s . Ik heb het woord genoemd en het blijft mij in het
hoofd hangen. De boeken van het echtpaar Scharten mogen de grootheid missen, die
alléén de eenzame uit den nood zijner ziel - misschien ook, een enkele maal, uit het
vuur van zijn brandend geluk - vermag uit te storten, te smeden, te bouwen, - zij
bezitten charme. Te veel soms, te zeer als zoodanig bedoeld? Ik geloof het niet. Wij
zijn, hier in Holland, dezen toon van verfijnden smaak en rustige opgewektheid, van
urbaine beheersching en weloverdachten maat-in-alles, zoo heel weinig gewoon. Wij
voelen er ons wat over-eerlijk en plomp bij soms, en dat geeft dan een gevoel van
tegenzin. Maar met tegenzin, met vooroordeel, kan men nooit iets, kan men zeker
geen litterair boek genieten. Echte lectuur stelt een onverbiddelijke conditie: volkomen
aandacht, absolute overgave. Ik ben overtuigd dat alwie in déze, de eenige,
geesteshouding een boek van de Schartens leest, hun vele fijnheden zal ontdekken
en genieten, hun tot een zoo zeldzame eenheid geworden persoonlijkheden zal
waardeeren en - niet zelden - oprecht bewonderen.
Dat te veel aan ‘interessantigheid’, aan ethnografische kennis en politieke wijsheid?
Och, neem het op den koop toe, het zal u zoo vaak niet vervelen; is het soms minder
de moeite waard dan uw dagelijksche, toch zoo noodig geachte, krantenlectuur?
Welnu dan! En het is zooveel beter geschreven dan die kranten.
Eén figuur is er in deze laatste deelen van ‘De Nar’ - behalve hijzelf dan, de zoo
goed begrepen oude kunstenaar, wiens schilderijen mij alleen wat erg ‘litterair’
bedacht lijken - éen figuur die ik nooit vergeten zal en waarop ik nog speciaal wil
wijzen: die van de vrouw Pia, de moeder van den moordenaar Gino, die stugge,
humeurige, brutale werkvrouw van Focardi, moederdier van de meest verblinde
soort, maar die tóch losbarst in een subliem moment van medelijden, als een
onschuldige gevaar loopt veroordeeld te worden - in plaats van haar zoon, Voor de
conceptie van deze figuur prijs ik de Schartens onverdeeld, méér dan voor die der
beide, wel wat onbegrijpelijk slappe en poenige, zoons van den voornamen schilder.
Doch overigens, wat aangaat de menschenkennis, in dit werk ten toon gespreid - alle
hulde! Geen karakter of het is nauwkeurig waargenomen en met intelligentie
verantwoord.
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

365

Herman Middendorp, Bengaalsch Vuur, Den Haag, H.P. Leopold's
Uitgevers-Maatschappij, 1929.
Wie zou van de liefde iets kwaads willen zeggen?
Maar zij begint ons zoo nu en dan wel een beetje te vervelen, als we zoo véél van
haar hooren moeten dat ons meer aandoet als een versleten orgeldeun dan dat het
ons verrukt als een hemelsche melodie....
De liefde - onuitputtelijk thema, met zijn onmeetelijk gebied aan varianten klankbord van de eeuwigheid, spiegelbeeld der tijdelijkheid! Maar soms trivialer in
haar uitingen dan een dronkelap en kleingeestiger dan de juffrouw van drie
hoog-achter.... En moeten wij nu altijd maar weer in een mislukten lachspiegel al de
malle fratsen, alle stuiptrekkingen, moedeloosheden en ontgoochelingen, die aan
haar inhaerent zijn, begluren, instee van de blauwe lucht in te kijken en Gods zon en
wolken te beschouwen? Herman Middendorp noemt de liefde zijner helden
‘bengaalsch vuur’ en dat is tenminste een verstandige zet van hem! Voor het overige
heb ik niet zoo bar veel filosofie aan hem kunnen bespeuren; hij heeft wel een klein
glimlachje over voor zijn menschjes, maar overigens geniet hij zelf nogal van zijn
geschiedenisje: dat van een te ouden man met een te jonge vrouw. De man had wijzer
moeten wezen - Nu ja.... De vrouw wil wel fatsoenlijk blijven, maar haar jeugd is
oppermachtig. Dat is menschelijk. Men kan zeggen: zij had uit enkel dankbaarheid
niet mogen trouwen, maar met zulke praatjes komt men er niet. Trouwens, als de
echte verliefdheid komt, blijkt die toch ook maar van zeer tijdelijken aard. Het
zwaartepunt van het verhaal ligt, dunkt me, in het feit, dat zij den zoon van haar man
gaat beminnen, en dat de zoon zonder veel gewetenswroeging de vrouw van zijn
vader wegkaapt. De amourette is al in vollen gang vóór de vader nog iets vermoedt
en het liefdespel heeft al flink ingezet als de goede man-en-vader nog de slaap des
rechtvaardigen slaapt. Ik neem het Herman Middendorp bepaald kwalijk dat hij
nergens aanroert, datgene wat de tragiek van het geval zoo bitter maakt: dat de zoon
dezelfde vrouw als zijn vader omhelst. Misschien staan deze moderne menschen ook
al boven zulke kleinigheden! Het heeft ons intusschen den belangrijksten kant van
de zaak onthouden.
De zoon en de vrouw gaan samen weg: hun verhouding blijkt een mislukking zij erkennen dat al heel spoedig met de ook al typisch-moderne nuchterheid en
waarheidszin. Niets in het hart dezer vrouw denkt of verlangt weer terug naar de
eindelooze goedheid en liefderijkheid van haar man - haar liefde voor den zoon mist
allen achtergrond; haar beweegredenen om niet meer tot haar echtgenoot terug te
keeren zijn zonder diepte en uit het spoedig daarop volgende huwelijk met een ouden
vriend, blijkt ons geen gerijpte menschelijkheid, geen hooge onverschilligheid zelfs,
of drang om te boeten of te dienen. Niets van dat al! Leegte....
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En tòch: niet leeg genoeg. Dat is het juist wat ons tegenwoordig zoo dikwijls ergert:
het is niet vol, niet sterk of niet slecht genoèg; het is een veel te flauwe spiegeling
van het leven! - Aan het leven zelf ligt het toch niet! Het is of onze kunstenaars geen
oogen meer in hun hoofd hebben. Ik zou werkelijk een saluut kunnen brengen aan
een kernachtig cynisme waar tenminste karakter uit sprak. Maar dit is vleesch noch
visch. Gematigd cynisme, vluchtig pessimisme - als van een toeschouwer die met
één dommelig oog open, meent te mogen constateeren: ‘zoo is de wereld....’
Ach, laten we ons toch niets wijs laten maken! Zoo is de wereld niet! O ja, ik weet
wel, zij lijkt wel eens zoo, maar dit is de moeite niet waard. Men kan deze
verschijnselen alleen behandelen wanneer ze gezien worden als de stuiptrekkingen
van een zoekend menschengeslacht; men kan eralleen van verhalen met een glimlach
die zonder schadenfreude is - ieder woord moet dan doortrilt zijn van een cosmisch
element. Al deze dingen kunnen alleen maar belangrijk worden, als de schrijver zijn
menschjes toch een ziel geeft en een plaatsje onder de zon, zoodat we vroeg of laat
verwachten mogen dat de ziel openbreekt en in het licht te bloeien begint.
Maar zoo, zoo kil, zoo doelloos en god-verlaten kunnen we ons de wereld niet
voorstellen. Ik geloof dat Herman Middendorp, wiens stem vroeger toch warmer en
menschelijker klonk, zich door een valschen tijdgeest laat beetnemen.
JO DE WIT.

C.M. Vreugdenhil, Uit Freekje's Leven, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1929.
Het is toch altijd opnieuw een verdrietig gevoel aan een boek vol goede bedoelingen
allen lof te moeten onthouden. Goede bedoelingen zijn er zoo veel in de wereld, maar
ze maken nog geen boeken! Alle vriendelijke dames die wel eens een goed
schoolopstel schreven, moesten toch hun goede bedoelingen en menschenliefde op
meer directe wijze gebruiken en hun vrijen tijd niet aan het schrijven van boeken
verknoeien! Er is in Freekje's Leven niets dat we al niet droomen kunnen; een
geschiedenisje is het dat we al kennen van toen we 12 jaar waren, en dat in allerlei
meisjesboeken, zelfs op levendiger wijze, is behandeld. Een doktersgezin, - de moeder
sterft, de vader blijft met vier kinderen achter - de jongste is een zwak, teer schepseltje
bij wier geboorte de moeder het leven liet. Er komt een ‘tante,’ een opofferende,
toegewijde vrouw, die aller harten voor zich wint, behalve dat van het eene meisje,
Mies. Hoe tante Jen ten slotte de vrouw van den weduwnaar wordt, het
onoverwinnelijke meisjes-hart mede verovert, opdat het ‘eind goed, al goed’, zal zijn
- de lezers kunnen het eigenlijk al wel van den aanvang af vermoeden!
JO DE WIT.
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Leo van Breen, Wat de zee aanspoelt. Middelburg, G.W. de Boer. Geen
jaartal.
Het is weer het oude liedje: een die niet wachten kan op de Muze en het daarom maar
eens op eigen houtje probeert. Het succes, zooals zich verwachten laat, is nihil. Deze
rijmsels, waarvan er een zoo waar aan P.C. Boutens van wege de gemeenzame
Zeeuwsche afkomst opgedragen werd - wij hopen niet dat de dichter dit voortvarend
jongmensch met een even collegiaal briefje in zijn kwaad heeft gestijfd! - bestaan
voorloopig alleen nog maar uit onbeholpenheid en naïeviteit. Wanneer Leo van Breen
zich reeds nu grondeloos voor dit bundeltje schaamt en zich een duren eed zweert
eenige j a r e n lang niet meer aan publicatie in boekvorm te denken, dan bestaat er
voor hem misschien nog eenige kans, dat zijn Muze de haar aangedane beleediging
vergeet.
Nogmaals: het schrijven van dergelijke uiterst embryonale poëzie is natuurlijk en
noodzakelijk. Het eerste waarlijk voldragen gedicht pleegt te berusten op tenminste
eenige dozijnen mislukkingen. En evenzeer natuurlijk en noodzakelijk is de zucht
zijn werk gepubliceerd te zien. Aan de kritiek van anderen ontwikkelt zich het best
die mate van zelfkritiek, welke nu eenmaal onontbeerlijk is voor iederen kunstenaar.
Doch wat niet noodzakelijk noch natuurlijk is en als zoodanig door niemand in
bescherming behoorde te worden genomen, is de zelf-zucht en zelfoverschatting, die
zoovelen der jongsten met voorbijgaan onzer letterkundige periodieken of wellicht
na eenige teleurstellingen, maar regelrecht in de armen van een uitgever drijft, die het schijnt helaas in de tegenwoordige omstandigheden ‘van zelf’ te moeten spreken!
- in den regel voor wat geld en goede woorden wel te vinden is aan de wenschen van
zijn klant te voldoen.
Het verschil tusschen een publicatie in een tijdschrift en in boekvorm is principieel
en van essentieele beteekenis voor den debutant. Wie zooveel aandacht voor zichzelf
en zijn eerzuchtige verlangens heeft, dat hij meent niet gelukkig (d.w.z. geen
‘dichter’!) te kunnen zijn, wanneer hij geen verzenbundel van zichzelf in zijn kast
heeft staan, bewijst daarmede onherroepelijk, dat zijn talent aan kracht en hij zelf
aan concentratievermogen te kort schiet en in plaats van ons te epateeren met zijn
werk wekt hij de ernstigste verdenkingen, die een kunstenaar in spe ons verschaffen
kan, dat namelijk de liefde tot zijn werk niet door het diepste van zijn wezen gedragen
wordt en dat hetgeen hij te zeggen heeft niet enkel geboren werd uit eenigen
onontkoombaren uitingsdrang, maar uit de begeerte door anderen te worden gehoord.
En hoe aangenaam en aanmoedigend het ook voor den kunstenaar moge zijn, wanneer
zijn werk weerklank vindt, wie daarzonder niet schrijven kan, schrijft inderdaad
überhaupt beter niet. Aan geen plant is het gegeven een oordeel te hebben
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over de bestemming van zijn zaad. Een deel van het zaad valt bij den weg, een ander
deel op steenachtige plaatsen; een ander deel valt in de doornen en nog een ander,
ten slotte, valt wellicht in de goede aarde.... Wie ooren heeft om te hooren, die hoore,
zegt Matth. 13 aan het einde van de bekende gelijkenis van den zaaier, die, meenen
wij, ook ten aanzien van de plant zelf wel eenige geldigheid heeft.
Leo van Breen sta hier voor talrijke, even ongelukkige debuten van den laatsten
tijd. Het zou geen zin hebben gehad anders hier zoo betrekkelijk uitvoerig te zijn
geweest, want er is, gelukkig, ook nog wel belangrijk werk verschenen, dat heel wat
meer onze aandacht verdient.
R. HOUWINK.

Korneel Goossens, Judokus. Amsterdam, De Spieghel, 1928.
De Timmermans-enthousiasten kunnen hun hart ophalen aan dit werk. De meester
heeft een leerling gevonden, die hem waardig is. Nu kunnen wij weer opnieuw en
meer nog dan voorheen genieten van deze kleine, kleurrijke wereld, die ver ligt buiten
het bereik van den brandenden adem van onzen tijd.
Toch schuilt er, goeddeels verzwegen en aarzelend nog, een andere, minder
idyllische toon in dit werk, die hoop geeft voor de toekomst. Want het kan niet anders,
een adept zijn van Timmermans beteekent onherroepelijk ten doode opgeschreven
zijn. Wij hebben het met het Breughel-boek gezien: Timmermans heeft, naar het
schijnt onvoorwaardelijk en voorgoed afstand gedaan van hetgeen als een schoone
belofte sluimerde in zijn Schemeringen van den Dood. Het vrij beate en in elk geval
door de tijdsomstandigheden zeer sterk beïnvloede succes van Pallieter blijkt de
groote mogelijkheden van zijn talent met wortel en al vernietigd te hebben. Hoe groot
deze mogelijkheden waren hebben wij in De zeer schoone Uren van Juffrouw
Symforosa nog eenmaal mogen beseffen.
Wij weten niet of het de wil van Korneel Goossens of van de uitgevers was dit
weinig belangrijk verhaaltje een roman te noemen, maar wij hopen, dat het tweede
het geval zal zijn geweest. Daaruit toch zou blijken, dat de schrijver zelf-kritiek bezat
en deze zal hij noodig hebben als brood om los te raken uit de Timmermans-sfeer,
die hem nu nog in een dreigende omarming gevangen houdt. Wat kunnen wij beter
doen dan er het beste van hopen? Met dit boek als eenig ons beschikbaar gegeven
laten zich geen verwachtingen opbouwen, die waarlijk verantwoord zouden kunnen
worden, indien ons dit later tegenover een nieuw werk van dezen schrijver zou worden
gevraagd.
R. HOUWINK.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

LXXVII

N. EEKMAN.

‘DANS LES FOINS,’ 1929.

N. EEKMAN. DE MATROOS,

1929.
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CHRIS LANOOY AAN DEN ARBEID.

AARDEWERK VAN LANOOY.
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L. de Hartog-Meyjes, Vrouwen, met houtsneden van Aart Van
Dobbenburgh, Amsterdam, Uitg. Mij. ‘Kosmos’, 1929.
Indien men aan een boekillustratie vóór alles den eisch stelt, dat zij in letterlijken
zin van 't woord een illustratie van een gegeven boek dient te zijn, kan men deze 4
prenten, vignetten en bandstempel van den jongen graficus Van Dobbenburgh, die
ik hier te bespreken heb, niet anders dan als volslagen mislukkingen kwalificeeren.
Van Dobbenburgh's grafiek toch past zich niet aan bij de sfeer der schrijfster,
accentueert of verrijkt deze sfeer niet, maar weerspreekt haar, en ik zou bijna willen
toevoegen: doet haar als 'n zeepbel uiteenspatten. Want tusschen de welgemeende
bladzijden vol mystisch-vrouwelijken zwijmel der schrijfster staat elke (niet minder
welgemeende) prent van den nuchter-mannelijken graficus bijkans ‘as a bull in a
china shop’.
Dit is dan een fout van den illustrator Van Dobbenburgh; maar geeft men zich
rekenschap van 't geschreven woord, men zal hem deze principieele onjuistheid niet
zwaar aanrekenen! Ik voor mij althans zie niet, hoe een zin als deze of een sfeer als
deze te verluchtigen zou zijn:
‘Maar het woelend water schudde zijnen schubbenglans en kromde zich als een
die lacht vanwege overmachtig groot vermaak’... om ons tot één zin uit de derde van
bijna driehonderd pagina's te beperken.
Gegeven dus eenmaal de wellicht wederzijds te betreuren samenwerking tusschen
schrijfster en illustrator, kan men het den laatstgenoemde niet euvel duiden dat hij
deze litteratuur om zoo te zeggen links liggen liet en onvervaard zijn gang ging....
Hij heeft daarmede op zijn wijze goed werk geleverd, van een sterk en overtuigd
menschelijk geluid. Het is duidelijk, dat we hier te lande een illustrator rijker werden,
zij 't dan één die geschikter lijkt de Balzac, Ibsen of Wassermann te illustreeren dan
Mevr. de Hartog-Meyjes.
Aart Van Dobbenburgh - van huis uit lithograaf - heeft zich in dit werk grondig
rekenschap gegeven van de mogelijkheden en de beperkingen der houtsnede-techniek,
maar ook heeft hij zich geestelijk verantwoord: hij gaat niet verder dan hij gaan kan,
geeft niet te veel of te weinig. Technisch ‘rammelen’ de eerste en vooral de tweede
snede nog 'n weinig (mooi is overigens de moeder op de eerste), pas met de derde
kwam hij geheel op dreef. Hier is de ordonnantie stelliger en de neiging tot een
weerbarstige tragiek in deze prent - een moeder bij haar stervende kind - doet
allerminst modieus-geforceerd aan, maar is zeer wezenlijk doorleefd. En het moet
mij van 't hart dat ons land, den bloei onzer hooggeroemde huidige xylographie ten
spijt, weinig kunstenaars telt die een snede van soortgelijke expressiviteit kunnen
maken! Moge men dezen ernstigen werker vroeg of laat een nieuwen kans geven te
toonen wat hij kan.
Op den bandstempel, die zoowel in pictoraal als typographisch opzicht
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aan eenvoud en duidelijkheid niets te wenschen overlaat, had ik graag de aan
weerskanten der eigenlijke teekening neerhangende franjes bovenaan weggelaten
gezien. Zij storen wel even de stoere beslotenheid dezer gevoelige snede.
W.J. DE GR.

Oorlogsetsen van Otto Dix.
Otto Dix, wiens werk wij thans in den H a a g s c h e n K u n s t k r i n g leerden kennen,
is een der mannen van de generatie van Remarque ‘die door den oorlog werd verwoest,
ook indien zij aan zijn granaten ontkwam’. En ook voor hem moet het een daad van
zelfbevrijding zijn geweest, de beestachtigheid van dien oorlog te uiten op zijn manier:
in beeld. Noch Remarque noch Dix heeft de werkelijkheid van den oorlog vermooid;
beiden zijn niet bevreesd voor de waarheid, maar omdat de pen van den schrijver
slechts kan ‘beschrijven’, terwijl de teekenstift het directe beeld kan helpen vormen,
is het oorlogsbeeld, dat Dix ons geeft, uit een oogpunt, niet van kunst maar van
werkelijkheidsweergeving, ontzettender dan dat van Remarque. Maar als kunststuk
sla ik Remarque's boek hooger aan. Remarque is dieper, edeler en vooral eenvoudiger.
Dix ontkomt niet steeds aan een lust om door zekere opzettelijke ‘Verzerrungen’ en
raffinementen een bepaald effect te verkrijgen en die middelen zijn storend omdat
ze zichtbaar zijn; zij zijn bovendien niet oorspronkelijk. Dix kan niet, wat b.v. een
Kubin kan: het oproepen van sensaties en stemmingen uit het grensgebied van den
waanzin zonder dat de middelen waardoor hij dit bereikt, zichtbaar worden. Het komt
mij voor, dat Dix juist in die platen, waarin hij ‘kunst’ heeft willen scheppen: dus
bewust middelen aanwendde om tot een bepaald aesthetisch beeld te komen, minder
is geslaagd en dat het aangrijpende van andere zijner etsen is gelegen in het feit, dat
hij daarin het oorlogsbeeld gaf direct en argeloos, zonder het te vermooien of te
verleelijken. De platen der eerste categorie - hoe ontzettend de v o o r s t e l l i n g dan
ook moge zijn - laten mij onbewogen, gelijk het overmatige pathos van den
tooneelspeler mij niet verwarmt doch verkilt, Onder die der tweede categorie zijn
verscheidene etsen, welke door hun compleetheid voortreffelijk zijn.
Dix heeft vijftig van zijn oorlogsetsen verzameld in een uitgave ‘Der Krieg’ (1924).
Zij verbeelden een enkele maal het leven in de etappen (cantine-interieurs, enz.) maar
meestal den oorlog zelf in de voorste loopgraven, op de sappeursposten en in
‘niemandsland’. Zijn beste etsen zijn ongetwijfeld ontroerend en sterk; men vergeet
ze niet licht. Ik denk aan zijn ‘dood paard’, dat daar ligt met opengereten lijf en de
pooten in de lucht; het heeft iets van het magische van Hercules Seghers' bekende
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steigerende paardje. Men zal ook onthouden zijn ‘vluchtende gewonde’; den met
enkele lijnen geteekenden kop met oogen vol verwildering; zijn ‘trechterveld’ en
vooral dat vreeselijke beeld van ‘dooden in het prikkeldraad’. Een hevig en toch
beheerscht accent gaf Dix in zijn waanzinnige moeder met het door een granaat
gedood kindje. Zoo zijn er meer etsen, welke Dix doen kennen als een knap en serieus
werker, van wien men nog meer mag verwachten.
Over de propagandistische waarde dezer etsen voor den strijd tegen den oorlog
hier te spreken ligt buiten mijn weg; dat die waarde er is - en krachtig! - zal velen
verheugen.
J.S.

W. Oepts bij Gerbrands' kunsthandel te Utrecht.
Tusschen de velen, die zich laten drijven nu op deze dan op gene internationale
kunststrooming, toonen zich in den laatsten tijd weer hier en daar de enkelen, wier
kunst zich langzaam maar zeker ontwikkelt uit den eigen kern. Voor hen is elk werk
de schakel tot een volgend werk. Hun kunst vertoont dus als het ware een organische
ontwikkeling: zij nemen ongetwijfeld vreemd voedsel in zich op, maar dit wordt
steeds verwerkt tot eigen vaster, hooger en soms veelzijdiger groei.
Tot dezulken behoort de schilder O e p t s . En behalve om de goede of voor een
deel goede dingen welke hij heeft voortgebracht, is het daarom dat ik zulk een groot
vertrouwen in hem als kunstenaar heb.
Hij is begonnen als teekenaar en houtsnijder, en als zoodanig toonde hij direct een
uitstekend waarnemer van menschelijke houding, beweging en psyche te zijn, en dat
niet alleen van den enkelen mensch, maar ook van de groep.
Reeds vroeger heeft hij in denzelfden kunsthandel een aantal van zijn teekeningen
en houtsneden met een enkel schilderijtje tentoongesteld. Hij verscheen er
voornamelijk als beelder van het bewegelijke volksleven, doch minder in den voorbij
gaanden dan in den typisch karakteristieken aard, zooals deze in houding en
bewegingsvormen verschijnt, welke dikwijls zoo kenmerkend werden weergegeven
dat ze den aanschouwer van zijn werk duurzaam werden ingeprent. Doch soms was
zijn vormgeving geoutreerd of nog onvolkomen, waarachter echter de worsteling
om zich een eigen vorm-expressie te bemachtigen meestal merkbaar was.
In de jaren die volgden had een trapsgewijze groei plaats naar verschillende zijden,
gelijk wij op deze tentoonstelling waarnamen. Het bewustzijn dat zijn vormgeving
zwakke kanten vertoonde zal hem hebben gedreven tot het aandachtig teekenen van
portret, figuren, van landschap en stilleven. Hij is daarbij de zorgvuldige zich aan
het voorwerp zijner
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aanschouwing overgevende teekenaar, vol aandacht voor den plastischen vorm, voor
de zuivere lijn in den trant van Fransche 18e eeuwers, of - wat het portret betreft van Ingres (misschien onder invloed van in dien trant werkende moderne Franschen),
zonder de eigen gevoelens daarbij op den voorgrond te brengen, al werden deze
vanzelve er in opgenomen. In den regel detailleerend objectief, is hij ook een enkel
maal meer samenvattend en subjectief, waarbij het gelaat (‘Jong meisje’) of het
landschap (‘Zonsondergang’) van uit een meer innerlijke of verheven geestessfeer
aanschouwd werden.
Bleef hij steeds de vertolker van de menschen in hun psychische geaardheid of
van de bewegelijke menschengroep, bij de verbeelding daarvan kunnen wij een groei
in de compositie waarnemen, niet gevolgd naar deze of gene leer, maar geleidelijk
ontstaan.
Naast de naturalistische ‘snede uit de werkelijkheid’ van vele der houtsneden,
vertoont zijn ‘Orkest’ het verband door eenheid van rhytme, terwijl elders, in zijn
herhaalde teekening en schildering van ‘Menschen op een Duin’ of ‘Op een Heuvel’,
het verschillend reageeren van de menschen op den natuur-invloed tot een schijnbaar
onsamenhangend beeld aanleiding gaf. Aldus werd zijn compositie de formeele
uitdrukking van feitelijke of geestelijke verhoudingen. Het subjectiever element
kwam tot uitdrukking in ‘het Logement’, waar al de aandacht geconcentreerd werd
op de hoofdgroep (de tragische figuur en zijn gezel aan het middentafeltje), terwijl
de overigen slechts omgeving vormen.
In zijn schilderstukken zien wij ook in dit opzicht vooruitgang, doch vooral wat
zijn kleurgave betreft, waarbij hij echter ook mislukte pogingen vertoont.
Uitgaande van zijn aandachtige teekeningen van vruchten kwam hij tot stillevens
in neutrale kleuren, waaruit soms zijn gevoel voor toon bleek. Waar hij evenwel
probeerde tot een meer coloristische of luministische expressie te komen, mislukte
dit aanvankelijk, terwijl ook de versterking der neutrale tinten tot een leelijk branderig
bruin geen gelukkige poging was. Maar in het ‘Bloemstilleven’ zijn uit de neutrale
tinten fijne kleurtjes ontbloeid. En ‘het Zeedorp’, ten deele nog zwak in de
vormgeving, vertoont hier en daar mooie coloristische schilderkwaliteiten: een
gevoelig achtergrondje met schepen tegen de lichte lucht, een glijdend licht langs de
straat, het helder blauw van een deuringang tegen het zwart der goed gekarakteriseerde
schippersgroep, Totdat de schilder in ‘De Schaatsenrijders’ de bekroning gaf van
zijn werk in coloristisch opzicht èn wat schildering èn compositie betreft. Hier vinden
we onverwachte kleur-harmonieën, waaraan wellicht een studie van oude meesters
- m.n. van Vermeer - niet vreemd is, hoewel in geenen deele navolging - en we
bewonderen de ordening der voorgrond-figuren tot een
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samenhangend verband, met rhytmische onderbrekingen, tegenover de vrije beweging
der zwierende rijders op den licht-beschenen baan daarachter.
Van het bij uitstek Nederlandsche genre: ‘het Winterstuk’, heeft Oepts hier een
nieuwe eigen verbeelding gegeven, even typisch Hollandsch als de 17e eeuwers en
een enkel der 19e eeuwers dit deden. En we vragen ons af: zou niet, zelfs nu nog in
dezen tijd van internationaal leven, in de aansluiting bij den eigen volksaard voor de
kunst de beste ontwikkelingsmogelijkheden te vinden zijn?
In den schilder O e p t s , grondig werker met zijn goede kwaliteiten en veelzijdige
mogelijkheden, zien wij één dergenen van wien in dit opzicht nog veel te verwachten
valt.
C.V.H.

Eekman in de kunstzaal Van Lier te Amsterdam.
Er leefde in Eekman altijd een sterke, vreugdevolle levensbegeerte met....
aesthetischen inslag, - een honger naar de veelvuldige levensverschijnselen, tegelijk
met een zeker hooghartig epicurisme, dat hem er van afhield zich voluit te storten,
- onder te duiken, met lichaam en ziel, in die veelvuldigheid, er mede te worstelen
en er, al worstelend.... partij te kiezen, - maar dat hem een schoon (dikwijls voor
alles intellectueel) spel bedrijven deed met wat de wereld hem bood. Het drong t'allen
kant op hem aan: deze volheid der levens-uitingen, deze, hem steeds weer, zonder
aanvankelijke voorkeur, lokkende, interessante wereld des dagelijkschen levens. En
omdat hij de chaos niet wilde en óok geen diepere keus kon doen, tracht hij met een,
allengs haast tot een kramp opgevoerde wilskracht en schier overbewust, het t e v e e l ,
dat voortdurend zijn beeldvlak binnendrong, te dwingen in een decoratieve styleering,
- binnen de banden van een schoone, extra sterk geconstrueerde vlakvulling. Een té
begeerig dringen van buitenaf; en een té koud en hardvochtig bedwingen van
binnenuit! - De sterke, maar stille spanning der ziel, die het kunstwerk kenmerkt,
ging al meer verloren eenerzijds in een ongebreidelde n i e u w s g i e r i g h e i d der
zinnen, die altijd méér en altijd heviger de buitenwereld zochten, - en anderzijds een,
al leeger wordend, geestelijk formalisme, dat in de abstractie van het zuiver
meetkundige vlucht. Het was een strijd met tot resultaat: een teveel aan voorstelling,
aan verbeeldingen, aan anecdoten des dagelijkschen levens binnen het beeldvlak,
dat dan weer op zichzelf teveel als apart gegeven genomen werd, waarop met het
probleem der schoone decoratieve vlakvulling werd geëxperimenteerd.
Deze tentoonstelling bij Van Lier nu, waarop Eekman ons zijn nieuwe werken liet
zien, bracht verheuging: er kwam ruimte in het werk, een rust en een openheid, een
speelsche, gezonde humor en hier en daar een
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gevoeligheid, die bewijst dat dit veelvermogend talent óok het terrein der ziel betreden
heeft, waar geen beklemmende strijd, geen dringen en bedwingen meer is, maar
ruimte voor natuurlijken bloei, óok voor bloei van wat Eekman vóor alles blijft
gegeven: illustraties van een moderne Camera Obscura. Die illustraties lukken 't best
dàar waar de spiegel gedraaid wordt naar den kant van het primitieve landleven, van
boeren en kermisgasten, zwervers en straatmuzikanten en zoo komt er dan toch,
onderbewust haast, een voorkeur, een keus tot uiting, wat wel niet anders kon: de
ziel stelt zich, altijd, vroeg of laat partij. Onder deze werken, droge naalden
meerendeels, gecomponeerd op volkstümliche motieven, vond men dan ook de beste
stukken, stukken die nog iets meer werden dan een aesthetisch divertissement; die
naast kunstzinnige en speelsche documentatie een symbolisch waarde-element kregen,
die niet alleen boeien en prettig aandoen, maar iets van den droom en de ontroering
krijgen eigen aan waarlijk groote kunst. Als voorbeeld zij ‘Dans les foins’ genoemd.
Eekman is en blijft voor alles, naar zijn wezen, graficus. Toch valt er ook in zijn
schilderwerk (De matroos b.v. en La Fille prodigue) ditmaal eveneens een nieuwe
bloei, een winst aan ziel te constateeren, die getuigen, dat ook hier een dieper
geworteld centrum bereikt werd door dezen levensbegeerigen, sympathieken en hard
werkenden artist. Een centrum, dat, met het vrijere, illustratieve, schoone spel, tevens
een openheid baart voor een vrijkomen van het hart, dat leeft en groeit tusschen geest
en zinnen in....
A.E. v.d. T.

Chris Lanooy, naar aanleiding eener tentoonstelling bij Kleykamp, Den
Haag.
De kunstenaars, die al hun hoop hebben gericht op den toekomstigen bloei eener
industrieele vermechaniseerde gebruikskunst zijn, zelfs in ons pictoraal en
individualistisch georiënteerd land misschien, steeds groeiend in aantal en macht.
En ik zal zeker de laatste zijn hun streven niet van harte toe te juichen - alle excessen
van blinde vervlakking ten spijt! Want de gebruikskunstenaar heeft met het zijnde
rekening te houden en het heden te zien in het licht der toekomst; en onherroepelijk
is 't feit, dat de machine in ons leven haar intrede heeft gedaan. Ten goede en ten
kwade kan men zich onze huidige maatschappij niet denken zonder dit gevaarlijke,
demonische werktuig en gelukkig zijn er onder de beoefenaars der bouw- en
toegepaste kunsten talloozen, die van het ‘machinisme’ reeds prachtig profijt trokken
om hun drang tot een boven-persoonlijke, veralgemeende en abstracte stijlgeving te
verwerkelijken.
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Het ligt voor de hand dat zij in de eerste plaats, en meer dan tot nog toe 't geval was,
onze volle aandacht en steun verdienen, - zij die zich in dezen tijd geroepen voelen
de beklemmend materieele vormen van techniek en industrie in de hoogovens van
hun vermetele verbeelding en gescherpten schoonheidszin tot hoogere, tot van geest
vervulde en daardoor ook vreugde-verwekkende te versmelten. In het groote
cultureel-maatschappelijke verband verrichten zij een taak van niet te onderschatten
beteekenis.
Dwaasheid evenwel lijkt 't me, om daarom met het ‘edele ambacht’ eens voor al
af te rekenen! - Niemand kan voorspellen, of in de toekomst de machinale
productiewijze exclusief het kanaal zal worden, waarlangs zich alle scheppende
energie naar buiten stort; betrekken we ook de vrije of ten deele vrije kunstsoorten
in ons gezichtsveld, dan moet erkend worden, dat hiervan v o o r l o o p i g althans
niet de minste sprake is: de machine verwerkt láng niet de totaal-som onzer geestelijke
faculteiten. En Berlage's vizie op het toekomstig handgevormd kunstproduct, als zou
het temidden der industrieele kunst als een subjectieve bizonderheid aandoen ‘misschien te vergelijken met het eenigszins medelijden wekkend verschijnsel van
een enkele droschke temidden van het automobiel-verkeer’*) - lijkt me wat simplistisch
en onrechtvaardig, - in ieder geval heel vèrre toekomstmuziek!
Wanneer men dan ook ziet, hoe in de huidige opvoedkunde, als gevolg der
psychologische onderzoekingen, juist weer zooveel waarde wordt gehecht aan
handenarbeid, vraagt men zich af of dit niet mede symptoom is van 't feit, dat het
handwerk op weg schijnt voor een deel zijn rechten te herwinnen.... Maar hoe dit
ook zij, laat ons hierin niets willen forceeren, noch naar den eenen, noch naar den
anderen kant; laat ons vooralsnog volstaan, een duidelijke maar onpartijdige grenslijn
tusschen het fabriekmatige en het handgevormde kunstproduct te trekken.
Getheoretiseer werkt hier eer verwarrend dan verhelderend.
Aanleiding tot het schrijven van deze vluchtige uiteenzetting was niet, een ‘goed
woordje’ te doen voor het handwerk in 't algemeen en dat van Lanooy in 't bizonder
- de kunst van dezen kranigen pottenbakker heeft geen vriendelijke
verontschuldigingen van noode! Zijn potten en schalen hebben nu en voor altijd hun
bestaansrecht, eenvoudigweg omdat ‘a thing of beauty a joy for ever’ is. Maar mijn
bedoeling was wel terloops, Lanooy's karakteristieken met die van onzen tijd te
confronteeren, zich aldus ook het voor en tegen van dezen tijd bewust te worden.
Want in de huidige snelle, cosmopolitische en vóór alles intellectueele

*) Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst, 1923.
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wereld, lijkt er ternauwernood ruimte meer voor dezen volbloed Hollander, wiens
arbeiden nog iets heeft van de levenskrachtige langzaamheid van het natuurgebeuren,
al maakte hij weleens 'n 40-tal ontwerpen voor allerhande voorwerpen op een avond,
al was hij levenslang een rusteloos zoeker. Ge kunt u dan ook geen Lanooy denken,
wonend in een onzer groote steden; ge ziet dezen artiest met rossigen baard en de
onmisbare pijp bezwaarlijk in een auto of vliegmachine!.... Lanooy is een
natuurkracht, is het type van den natuurlijk scheppenden kunstenaar. Het scheppen
is hem geen verfijnd spel, geen bedachtzaam vernuftig te-werk-gaan, geen zoeken
naar de volmaakt gestijlde vormen eener abstracte kunst - het is daarentegen een zich
uitstorten en een gedreven worden, een brandend begeeren; een onmiddellijke
worsteling met de materie, ja met de aarde zelf; een scheppend wroeten in vorm en
kleur, een dwingend bezielen van de klei in een schoon gebaar en naar eigen wil.
Lanooy is geen cultuur-mensch: de natuurlijkheid van den hartstocht zelf, zonder
tusschenkomst van aesthetische opzettelijkheden, drijft hem tot die magische
schilderachtigheden en vorstelijke verfijningen, waartoe hij in hoogste instantie in
staat blijkt. Elk ornament, elk sierlijk lijnenspel versmaadt hij; en wat bij een ander
te willekeurig-pictoraal zou aandoen, is bij hem ten volle verantwoord. Zijn vorm is
niet bedacht-verfijnd, eer ‘gewoon’ te noemen: groot en breed en vol, van een kloeke
weligheid, een bijna volksche waardigheid. Maar zijn kleur.... ik heb 't meer gezegd:
Lanooy is de Verster onzer pottenbakkers! Aristocratischer kleur kan men zich niet
denken.
W.J. DE GR.
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George Minne
door Constant Eeckels.
SINT-Martens-Laethem is de Thabor van Vlaanderen.
Daar heet het goed te zijn. Daar zou men zijn tent willen opslaan. De atmosfeer
is er doordrenkt van leven-uit-schoonheid, van schoonheid-uit-leven. Het rhythme
van 't woord deint er langs de Leie van Karel van de Woestijne. Het lied van de kleur
zingt er in de landschappen van Valerius de Sadeleer. De macht van den vorm
veropenbaart er zich in de beelden van George Minne.
Sint-Martens-Laethem is de kunst-bedevaartplaats van Vlaanderen.
Karel van de Woestijne's woord is verstorven, bij zijn gaan naar het onuitspreekbaar
Woord.
Valerius de Sadeleer is geweken naar andere eindeloosheden van Vlaandersche
landouwen, onder de blauwgrijze stolp van Vlaandersche luchten.
George Minne is gebleven.
Vast, onroerbaar, als zijn granieten en bronzen, zijn marmeren en houten beelden,
rijst hij op den grond van zijn dorp, blijft hij, de eenvoudige groote, in dat
eenvoudig-groote landhuis, bij de baan naar Gent, zijn geboortestad. En reeds van
in den voortuin, liggend tusschen den druk bereden weg en het stille huis, vangt men
den groet der Schoonheid op, bij 't ontwaren, dóór de heldere ruiten der ramen en
deuren, van de vele beelden, die in de ruime voorhal een heerlijke tentoonstelling
van een deel, een klein deel uit 's kunstenaars weidsch oeuvre uitmaken.
Eérst het heiligdom. Daarna de mensch. De wereld kan den mensch niet genaken,
of ze moet éérst door het heiligdom. Hij staat niet vooraan. Hij trekt zich veeleer
terug. En die zoo allerzeldzaamste bescheidenheid van den mensch, die overal, ook
in het dagelijksch leven, de plaats overlaat aan den kunstenaar, die het volk, de wereld
schoonheid schenkt, zonder den mensch op den voorgrond te doen komen ter
huldiging door het dankbare volk en door de vervoerde wereld, - is een luister te
meer bij de glorie, glanzend rond den naam van George Minne.
***
Het heeft heel wat, het heeft jaren, vele jaren geduurd, aleer het volk, het eigen volk,
aandacht, en vooral, waardeering, en eindelijk ontzag, begon te betuigen aan een
kracht, die toen reeds lang in den vreemde op het voetstuk der algemeene vereering
was geplaatst. Want het is van uit den vreemde, dat er éérst moest gewezen worden
op die daar vorstelijk gevierde kracht, welke in tentoonstellingen van Berlijn,
München, Dresden,
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Aken, Weenen, onthaald werd als de veropenbaring van een nieuwen tijd, - alvorens
het eigen volk haar eindelijk ietwat méér dan een vluchtigen blik gunde. En....
En dan was die vluchtige blik er soms nog een van minachting, als hij niet was
van spot....
Mogelijk heeft de bescheidenheid, de schuchterheid van dien machtige onder de
sterken, daar eenigszins schuld aan gehad. Het publiek geeft zich niet gaarne vanzelf
gewonnen, verlangt veroverd te worden. Zoowel door den kunstenaar, als door dezes
kunst. Hoe vaak gebeurt het niet, dat de roem, en de daaraan verbonden rijkdom,
gaan naar hen, die bedreven zijn in het maken of doen maken van handige reclame
rond hun naam en hun werk, terwijl veel grooteren, doch bedeesderen dan zij, weinig
gekend en weinig geëerd blijven voorttobben in de kille atmosfeer van hun
vereenzaming.
En toch, Minne zèlf zal het publiek daarvoor den steen niet toewerpen. Want Minne
zèlf was lang een aarzelende midden de twijfelenden. Wanneer hij, na enkele jaren
op vaders architectkantoor geteekend, en na, op achttien- of negentien jaar, wat
geschilderd te hebben, zich rond de twintig aan 't boetseeren zette, had hij niet die,
bij sommige uitverkoornen zóó vaststaande, zekerheid van zijn roeping, van zijn
kunnen, dat ze hem rechthield midden het smalen, dat ze hem deed voortgaan, dwars
door de onbegrepenheid.
Hij vond wel steun, en stevigen, bij de leden der jonge bent, die het in de jaren
1888-1890 waagden, de kalmte en de rust van het officieele romantisme en van het
academisch klassieke te verstoren. Daar waren wel die ‘onbenulligheden’ als een
Van Rysselberghe, een Charles Degroux, een Toorop, een Rodin, een Van Gogh,
een Henry Van de Velde, een Signac, - met wie hij tentoonstelde in den kunstkring
‘Les Vingts’, te Gent. Daar was zelfs het profetisch woord van Edmond Picard, die
over Minne's bijdrage in die tentoonstelling (1888) schreef: ‘C'est l'art de l'avenir.’
Jawel. Doch wat waarde had dit alles, tegenover het medelijdend misprijzen der
onfaalbare, wijl zich aan vaste kunstregels houdende en zich op traditioneele
kunstwerken inspireerende, door Staat en stad erkende en aan 't werk gestelde artisten,
en tegenover het gegichel van pretmakende juffrouwen, het smaden van geërgerde
critici en den spot van lollende burgers?
Neen, daartegenover had dit alles geen waarde. Niks. En Minne, de schuchtere,
de schepper van ‘De kleine gewonde’ en van ‘De twee geknielden’, die Edmond
Picard bedoelde voorspelling hadden doen schrijven, was van die niks-waarde ten
laatste zóó doordrongen, dat hij....
O, het ontzettende van dit juffrouwengegichel, van dit criticigesmaad en van dit
burgersgespot, den kunstenaar zóó doordringend van 't waarde-
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looze, en dus nuttelooze, zijner kunst, dat hij .... zijn beelden stuksloeg!
Dat een gansche Nationale Bank, met haar inhoud van milliarden, in vlammen
opgaat, maakt de menschheid geen zier armer. Want een berg goud, en een toren
bankbiljetten, brengen geen zier aangroei van schoonheid mee, uit zich-zelf. Maar
één bladzijde schrift, één vierkante decimeter doek, één handgroot beeldje, komende
uit de hand, en door de hand, uit den geest van een begenadigde, kan de menschheid
zóódanig verrijken, dat de invloed er van uitkringelt in steeds breed ere cirkels van
jaren en eeuwen, op de eeuwigheidskim-rakende zee van den tijd.
En .... George Minne, aan zichzelf twijfelend bij het minachtend oordeel der niet
begrijpende gemeenschap, sloeg zijn beelden stuk. Wie zal ooit vermogen te ramen,
wat de gemeenschap dien dag aan schoonheid verloor?
Doch na dit stukslaan, ging hij niet moedeloos op de brokstukken zitten. Hij
herbegon het opbouwen. Hij voelde zich een persoonlijkheid in de barning van de
nieuwe tijdsgedachten, die dreven naar nieuwe tijdsdaden. De schreeuw van het
socialisme - schreeuw van haat, schreeuw van vertwijfeling, schreeuw van opstand
- gilde over de nijverheidssteden, gilde bijzonder over Gent, de nijverheidsstad bij
uitstek. De ontstellende, oneindige miserie van den door 't koelcijferend en harteloos
exploiteerend liberalisme uitgepersten arbeider, werd in 't licht der openbaarheid
gesleurd. Er ging een rilling van medelijden, er ging een schok van verontwaardiging
door den lande en door de gemoederen. Was 't wel mogelijk, dat de kunstenaars den
schreeuw niet hoorden, de miserie niet zagen? Dat ze in bewuste voornaamheid
zouden voortgaan met het schilderen van allegorische liflafferijen, of met het
boetseeren van mythologische figuren? Dat ze, staande tusschen hun volk, ongevoelig
zouden blijven voor den nood van hun volk?
Henry Luyten schilderde zijn ‘Werkstakers’....
Constantin Meunier maakte zijn ‘Grauwvuur’.
Laermans ontwierp zijn ‘Landverhuizers’.
George Minne modelleerde zijn ‘Moeder met dood kind’, teekende zijn
‘Hongersnood’, modelleerde, teekende die andere, thans wereldbekende,
wereldberoemde beelden en tafereelen, nu aanvaard en gevierd als apotheosen van
geestelijke schoonheid, toen geminacht en afgewezen als hallucinaties van
lichamelijke leelijkheid. Men was zoo gezet op het zien van de statige Minerva's en
de slanke Apollo's, van de sierlijke Diana's en de bevallige Adonissen. En daar komt
me die kerel voor den dag met skelettige lijven en doodskoppige hoofden, daar komt
hij, waarachtig, voor den dag met typen uit de lage, uit de allerlaagste klasse, uit het
gepeupel....
Neen, maar!....
Hij kwam, die kerel, voor den dag met de weergave van wat hij dagelijks
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ontmoette in het van machinegedraai daverende, maar ook van ellende stuiptrekkende
Gent: De gebogen arbeiders, de bleeke arbeidsters, de bloedarmige kinderen, in
drommen gaande naar en komende uit de opslokkende of uitspuwende fabrieken,
waar ze in de onuithoudbaarste atmosfeer tien, twaalf uur per dag zich afbeulden
voor een bij centimes berekend loon, en van waar ze zich begaven naar de hokken
en krotten, die ze hun ‘thuis’ hieten, en waar ze ‘gezellig’ samenwoonden met het
zichtbare ongedierte en met de onzichtbare tuberculose. En hij had, die kerel, ze
begrepen, waar hij ze zag aankomen, 't mager hoofd vooroverhellend tusschen de
opgetrokken scharminkelschouders, de handen in de vestzakken of gerold in de dunne
sjaal, den stap werktuiglijk en zwaar, als herhalend het gestamp der rusteloos ratelende
fabrieksmachines, en het vervallen gelaat strak, de oogen flets, zichtbaar nooit, maar
nóóit verhelderd door een glimp van uitwendig, door een lachje van inwendig geluk....
Hij teekende, hij boetseerde de Ellende.
Doch niet de woest-gillende, vuist-ballende, wraak-hijgende ellende. Zijn mannen
en vrouwen en kinderen bleven gedwee in den hen morzelenden greep van 't gebrek.
Bleven gelaten in 't verterend gegloei van de hen uitmergelende koorts. Bleven
deemoedig in den worgenden wrong van den hen vellenden dood....
Maar heviger, ontzettender dan de felste kreet, dan het wildste gebaar, was hun
zwijgen, was hun roerloosheid. Geen schrei, zoo scherp als het geluidloos klagen
van die smartvertrokken monden, als het woordloos jammeren van die ingekuilde
gelaten. En ook, geen aanklacht zoo geweldig, als de schrijnende beschuldiging van
die geraamtige lichamen....
Werd hij niet verstaan, werd hij niet erkend door zijn in hun rust gestoorde
landgenooten, in den vreemde, in Duitschland, in Oostenrijk, nog elders, begreep en
waardeerde men hem des te meer. En reeds was hij in den vreemde de groote, de
gevierde, als hij iets deed wat vaak beneden hun waardigheid wordt geacht door
overmoedige beginnelingen:
Die dertigjarige meester ging zich met vrouw en kinderen te Brussel vestigen, op
een appartementje in de Stoofstraat, achter het stadhuis, om....
Om in de Academie der hoofdstad de klas te volgen van 't levend model!
Wel behandelde de professor, de stoere beeldhouwer Van der Stappen, hem meer
als een kameraad dan als een leerling. Wel behaalde hij er, natuurlijk, glansrijk al de
eerste prijzen. Doch wat een geweldige wilskracht, en vooral, wat een schoone
bescheidenheid hoeven er niet, om van de hoogte waarop hij reeds stond, in eenvoud
af te dalen naar een Academie-klas, en nederig te werken met in de kunst nog
onmondige jongens!
Eerst later, veel later, kwam, met de ook hier te lande hem bewezen,
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algemeene hulde, de bewustheid, de overtuiging van zijn grootheid. Lang, zeer lang
bleef hij dezelfde schuchtere die, - schepper van dat nijpend-tragische beeld ‘Moeder
met dood kind’, en van de huiveringwekkende teekening ‘De hongersnood’, (in den
beroemden bundel ‘Werk, waarin de ‘Van Nu en Straks’-ers een keur van hun kunnen
verzamelden), - toch nog het zeer kleine niet te gering voor zich achtte, en zoo waar
inging op het verzoek van een foorkramer, die hem vroeg een groep voor zijn
draaimolen te maken. Het honorarium was ook.... foorkramerachtig: vijf en twintig
frank! En heden nog vertelt de meester, met een glunder glimlachje, dat de voldoening
van dien volksjongen, bij het in ontvangstnemen der bestelling, hem gelukkiger
maakte door haren oprechten eenvoud, dan vele latere loftuigingen van vooraanstaande
critici.
De bijval, die hem in alle voornaamste steden van Duitschland en Oostenrijk bij
zijn talrijke tentoonstellingen te beurt viel, dwong ten slotte het eigen volk, ook hèm
te bekijken, ook hèm te beseffen. Toch was daar nog tijd en inspanning voor noodig.
Zoodanig, dat hij, bij 't inzenden van zijn machtig borstbeeld ‘De Arbeider’, voor de
Driejaarlijksche tentoonstelling van 1909, nog vreesde afgewezen te zullen worden,
en blij was als een kind, toen hij de kaart met bericht der aanvaarding ontving.
Met hetzelfde beeld behaalde Minne, in de Tentoonstelling van Weenen, 1912,
de gouden Staatsmedaille, welke doorgaans aan een Oostenrijksch kunstenaar
geschonken werd, en die toen, met de bewondering van de opgetogen jury, werd
toegekend aan een Vlaming, dien men in eigen land nog maar pas begon te
waardeeren.
De oorlog, die volken verstrooide en landen uiteenrukte, verdreef ook Minne uit
Vlaanderen, deed hem met zijn gezin terechtkomen op een landgoed in Engeland,
waar hem een bescheiden verblijf in een soort van tuinierswoning of loodsje werd
gegund. Terwijl drie zonen in het Belgisch leger deelnamen aan het gruwelijkste,
dat redeloozer dan de dieren geworden redelijke schepselen te aanschouwen kunnen
geven, arbeidde de vader, banneling, aan het heerlijkste dat de mensch, - in wiens
gevallen goddelijkheid steeds dit kenteeken van zijn oorsprong: de scheppingsdrang,
woelen blijft, - het wezen geven kan. En het onooglijk, armoedig vertrekje, waarin
hij werkte, had hij omschapen tot een vreemd prachtig miniatuur-museum, door op
de grove wanden figuren te teekenen, wier ideale vormen deden denken aan de
paradijsvolmaaktheid van den eersten mensch. Zeldzame oorlogsherinneringen, die
de meester, bij zijn terugkeeren naar Vlaanderen, de adelijke eigenares achterliet.
Doch zóó weinig werd de kostbaarheid er van bevroed, dat de dame hem, bij zijn
verontschuldigen de muren zoo ‘bevuild’ te hebben, achteloos en genadig antwoordde:
‘O, 't is heelemaal niets. Ze moesten toch gewit worden....’
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En werkelijk: Een der beteekende muren werd... flink overkalkt! Eer de andere
eveneens was ‘gereinigd’, had men, gelukkig, gaan inzien, gaan begrijpen. Een
Amerikaansch bezoeker, kunstkenner, wilde 't gebouwtje koopen, om den gaaf
gebleven muur eenvoudig weg in zijn geheel te doen uitnemen en naar Amerika over
te brengen. Bij onderzoek bleek zulks echter onuitvoerbaar, daar het huisje was
opgetrokken, naar 's lands wijze, uit rotskeien, zoodat de muur niet stevig genoeg
was om tegen de noodige bewerking bestand te blijven. En de edelvrouw, thans
beseffend, liet rond de twee teekeningen een lijst aanbrengen, zoodat ze de blijvende
kunsteigenaardigheid van haar landgoed uitmaken.
Terwijl Minne in Engeland schoonheid bijschiep, werd er in Vlaanderen schoonheid
van hem vernield. In den tuin van Sint-Martens-Laethem ligt nog steeds, ten treurigen
bewijze van de jammerlijke oorlogsverwoesting, een granieten beeld: ‘De Verrijzenis’:
Jezus, in liggende houding half uit het voetstukblok oprijzend, als dringend, subtiel,
dóór den grafsteen. Doch het zuiver-schoone, verhemeld gelaat, is onherstelbaar
geschonden. De in stijgings-gebaar geheven rechterhand is afgebroken. En op een
der vlakke kanten van het graniet onderscheidt men duidelijk de sporen van slagen
met een scherp tuig.
Op dit ontroerend-schoone kunstwerk werd, gedurende de oorlogsjaren, brandhout
gehakt....
De terugkeer in Vlaanderen was hem ook de terugkeer naar de sfeer van rijkeren
en reineren arbeid. Gekomen op het hoogtepunt van zijn kunst, deed hij haar uitdijen
in een vormen- en lijnenbloei, zoo zuiver en harmonisch in zijn volmaakte soberheid,
in zijn sobere volmaaktheid, dat zijn beelden en teekeningen het summum van 't
leven uitdrukten, met het alleruiterste minimum van middelen. Men volgt er in het
steeds sterker streven naar het ontstijgen van de materie, naar het zóódanig
vereenvoudigen en bekrimpen van de materie, dat er niets meer van blijft dan de
allernoodzakelijkste omtrek of volume, tot omvatting van de er in aanwezige, er uit
dóórstralende ziel.
Hij is een dergenen, een der zeldzamen, die het menschelijk lichaam in eere hersteld
hebben, een die er toe kwam, het in zijn scheppingen iets terug te schenken van de
oorspronkelijkheid, vóór den zondenval, en die de naaktheid kan schetsen en
boetseeren zoo pril en zoo puur, dat de eerbaarheid haar streelen, dat de drift zich er
voor verduiken zou. Dat vleesch is kalm. Die leden zijn smetteloos. Geen jachtigheid
in die jeugd. Niets bronstigs in die volwassenheid. En tóch het leven. Tóch de liefde.
Maar leven en liefde gelouterd in het vuur van den vlammencirkel, laaiend rond het
ideale, en dien ze dóór moesten, om het te kunnen bereiken.
De naakten van Minne zijn gekleed in kuischheid.
***
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Zijn werk kan in één uitdrukking samengevat: Vergeestelijking van de stof. Of wie
't verkiest: Verstoffelijking van den geest. Hij heeft de ziel-looze materie zoo
doorkneed met geest, dat zij is geworden een in vorm gestolde gedachte. Hij heeft
den geest zoo veruitwendigd in de stof, dat hij zichtbare gedaante kreeg voor de
verbaasde menschheid. De weeke klei en het korrelige gips, het onwillig marmer en
het stugge graniet, evenals het harde hout en het weerbarstige brons, - ze zijn hem
geworden gedweeë dienaars, aannemend, onder het kneden zijner levenwekkende
scheppershanden, den vorm van zijn gedachten, die stijgen, die altijd stijgen, boven
de werkelijkheden uit, zonder nochtans het verband tusschen haar en die
werkelijkheden te breken, maar er van gevend de essentie der innigste innerlijke
waarde, in werken gegroeid tot synthesissen van puurste spiritualiteit.
Bij voorkeur verwijlt hij bij het allerhoogste menschelijke, bij datgene, waarin het
aardsche eenigszins deelachtig wordt aan en gelijkenis erlangt met het hemelsche,
daar het de samenvatting is van de scheppende liefde en van het in liefde geschapene:
Moeder en kind.
Van dit onderwerp kan Minne niet los. Hij heeft het behandeld honderdvoudig,
het hernieuwd zonder het te herhalen, de allerkostbaarste kern er van naar boven en
naar buiten gehaald in teekeningen zoo fijn, dat ze schijnen geschetst met lijnen van
schaduw op achtergrond van licht, dat ze lijken te vervluchtigen in de hen omringende
oneindigheid.
In de nochtans zoo overrijke galerij der meesterstukken van eeuwen, die der
beroemde Italianen uit het Renaissance-tijdperk niet uitgezonderd, zijn er geen
vrouwenfiguren te vinden, wier gelaat zóó de zacht-hevige uitstraling draagt van het
subtielste moedergeluk, als die van dezen twintigste-eeuwschen Vlaming. Geen
uitbundigheid. Geen gebaren. De vroomste ingekeerdheid, als vol ontzag bij voelen
en ontwaren van eigen, haast goddelijke grootheid en schoonheid. De lijnen van het
lichaam, de vouwen van het gewaad, één samenhaling, één samenvloeiing van de
twee wezens die, weleer vereenigd in de intiemste wordingseenheid, ook nu nog één
blijven in de door geen macht los te maken liefdeomhelzing.
Onvermijdelijk moest die aanvoeler van het opperst moedergeluk, ook getrokken
worden naar het uiterste moederleed. Geen evenwichtiger harmonie, dan die van
pool tot pool. En zooals velen, wendde ook Minne zich naar de smart, die van haar
uitbreken af de wereld overzwalpte en ten hemel steigerde, daar zij grooter was dan
de wereld en den hemel ontstelde. Doch zooals weinigen, wist Minne in zijn werk
die smart weer te geven met een doordringendheid en een scherpte, welke niet alleen
doen begrijpen, doch ook, doch vooral, doen meevoelen.
In sommige zijner Madonna's met Kindje, ontwaart men reeds, op 't
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gelaat der Lieve-Vrouw, bij den glans van 't groote geluk om 't bezit, de vage schaduw
van den dagenden angst om 't verlies. En de armen, de handen omklemmen het vast
tegen haar borst aangedrukte Wicht met beschermende innigheid, ter beschutting
tegen 't verre gevaar...
En als 't gevreesde gruwelijke ontzettende werkelijkheid is geworden, als het tot
man gegroeide kind, verhakkeld en geveld, neergelaten van het kruis, ligt op haren
schoot of uitgestrekt op den grond, - dan wordt, onder Minne's voorzichtige stift, de
Moeder der hoogste liefdeverrukking de Moeder der diepste leedverstarring. Doch
ook hier is het, evenmin als bij zijn uitbeelding van louter menschelijk wee, een
schrei van vertwijfeling, een gewring van woede, zelfs geen beschuldigende aanklacht,
of geen kreet om vergelding. Ook hier is het - en de thans in de goddelijkheid
vergoddelijkte - berusting, zoo van den Lijder, die verstijfd ligt na het verduren van
alles en na het volbrengen van alles, als van de Lijdster, die over hem gebogen ligt,
die met haar gefolterd leven den doodgefolterden zoon omvat in dezelfde onscheidbare
omhelzing, welke haar weleer verbond met het wicht, en die de kilheid zijner bebloede
wang niet verdrijven kan door het brandende van haar langen zoen...
De broosheid van den vorm, het ragge van de zielsuitdrukking zijner teekeningen,
gingen over in Minne's beeldhouwwerk. Zelfs het meer op constructieve
samenstellingen aangewezen graniet verliest, onder zijn beitel, de oorspronkelijke
logheid en ruigheid, vertolkt, in de lenige lijn en in de bezielde expressie, nog de
teederste trillingen van 't moederlijk gevoel en de heerlijkste argloosheid van 't
kinderlijk naïeve. Voor Minne is het moederschap steeds een opstanding, een
verrijzenis, een ontstijgen van de stof, een loskomen van zichzelf, een opgaan van
eigen leven in het daaruit geboren nieuwe leven. Uit het plompe blok van 't vroeger
gewoon bestaan, rijst dan de ranke gestalte van de jonge vrouw, geheel ontdaan van
al wat voorheen beklemde en hinderde, in een naaktheid zoo zuiver als zij moet
geweest zijn in het paradijs, en prangend in hare armen het kostelijke dat haar wekte
uit de vormelooze gewoonheid en haar drijft ter hemelvaaart: Het Kind.
Hij heeft, in de schitterende verscheidenheid zijner groote kunst, tal van andere
motieven, waarop hij de visioenen zijner inspiratie meesterlijk uitbouwt. Om slechts,
in de beperktheid van deze vluchtige studie, even te gewagen van de zoo pure,
vergeestelijkte jongelingsfiguren, waarvan er onder meer vijf geknield zitten rond
de kom der fontein, aanvankelijk in bezit van Hagen, de Westfaalsche hoofdstad, en
nu, aangekocht door de stad Essen, prijkend voor den ingang van haar museum. Van
dien wonderbaren geknielden ‘H. Johannes Baptista’, wiens weggemagerd
boetelichaam den stengel uitmaakt der bloem van het vooroverhellend, door de
handpalmen ondersteunde hoofd, als te zwaar wegens de ontzaglijkheid der
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scheppingsomvademende en toekomstpeilende apocalypsengedachten, die het hooge
voorhoofd overgroeven en het verstorven gelaat uithollen. Van die aangrijpende
groep ‘De schipbreukelingen’: de vader, klemmend in doodsangst zijn bewusteloozen
zoon tegen zich aan, en zich rekkend, rekkend met alle spanning van tot brekens toe
gestrakte spieren omhoog, ter ontsnapping aan het dreigend verdrinken. En bijzonder,
van dit machtig stuk, dit meesterstuk, ‘Mannenbuste’, waarin Minne een der zeer
uitzonderlijke afwijkingen van zijn gewone kunst - die steeds blijft een buitengewone
- vertoont, en waarin hij, de Johannes van Ruusbroec in de moderne beeldhouwkunst,
zich ook veropenbaart als de groot-menschelijke kenner en boetseerder van de
physieke kracht.
Ze zijn, in de schatkamer der kunst aller eeuwen, zeldzaam, de werken, welke met
die formidabele schepping kunnen vergeleken worden, naar schoonheidswaarde.
Dient het beschouwd als een late nawerking van zijn omgang met den geweldenaar
Rodin, op wiens atelier te Parijs hij, bij den aanvang zijner kunstenaarsloopbaan,
arbeidde? Het is van een haast Titanische kracht, van een breedheid en een felheid,
die de meest volstrekte antipode blijken van de verinniging en de veridealiseering
zijner andere beelden. Het roept ook, eenigszins, Meunier te binnen, niet naar
gelijkenis, doch naar verwantschap. Maar waar we bij Meunier hoofdzakelijk staan
voor de weergave van den stoffelijken mensch, daar vinden we hier, in dit
monumentaal stuk van Minne, bij de overweldigende grootschheid van het physieke,
tevens de verhelderende, uitstralende klaarheid van den geest. Op dit
zorgenoverdweerste voorhoofd lichtvlekken de gedachten. Die steil-starende,
brauw-overschaduwde oogen peilen doordringend het onbekende. Die vastgesloten
mond is een uitdaging van onverzettelijke wilskracht. En die bonkige neus blijkt iets
bevalligs van harmonischen vorm, in zijn wanstaltigheid. Het is een bronzen hymne
aan de volkskracht, aan de kracht van gansch een volk, maar in evenwicht gehouden,
ter hoogte getild door de ziel, die aan dit grove en plompe uiterlijke haar adel leent,
en haar waardigheid.
Het rijke, overrijke oeuvre van den Laethemschen meester is nu bekend in gansch
de wereld, is nu verspreid over gansch de wereld. De grootste particuliere
verzamelingen hebben werk van Minne als een harer lichtpunten. De voornaamste
Europeesche musea bezitten zijn stof-vergeestelijkende beelden, zijn
geest-verstoffelijkende teekeningen. Het museum van Brussel heeft de soms zoo
pijnlijk-ware spreuk: ‘Geen sant in eigen land’, op de meest afdoende wijze
gelogenstraft, door het inrichten van een afzonderlijke ‘George Minne-zaal’, van een
speciale hem toegewijde kapel in dien tempel van kunstonvergankelijkheid, waar de
bewondering van het heden en de eerbied van de toekomst voortdurend zullen
voorbijtrekken, in onafgebroken bedevaart. Antwerpen bergt in zijn museum drie
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juweelen: De bronzen ‘Mannenbuste’, den ‘Reliquiedrager’ en de groote teekening
‘Piëta’. Gent gaat groot op Minne's monumenten van dichter Rodenbach, van
kunstschilder Claus. Tegen den rechter zijgevel van het stadhuis van Brussel, staat
zijn Francquart-monument, en de musea van Weenen en Venetië, van Berlijn en
Parijs, van Munich en Aken, van Dresden en Essen, evenals ettelijke Holllandsche
musea, zijn trotsch op het bezit van een of meer zijner werken.
Boven alle wisselende tijdsinvloeden, buiten alle veranderlijke theoriënstroomingen,
staat hij, de stille en de sterke, - de grootste sterkte hult zich liefst in stilte - op de
veilige en vaste hoogvlakte van zijn tijd- en theoriëntartende, wijl onvergankelijke
kunst. En wat hij de gemeenschap reeds schonk aan schoons, in onuitputtelijke
arbeidsdrift bij onuitputtelijke inspiratie-genade, mocht gewis ruimschoots volstaan,
om hem te veroorloven zich knus te laten zakken in den zetel van den verworven
roem, en, kalm de armen kruisend, voortaan rustig neder te blikken op anderer
onrust....
Voorzeker.
Doch met alle zeer grooten heeft Minne ook dit gemeens, dat elk werkvoltooien
hem een prikkel is tot een nieuw werkbeginnen. Boetseerend of teekenend, zint hij
reeds op anderen arbeid, die dan telkens weer voldragener, gedegener komt uit zijn
gezalfde handen. Want die reus groeit nog. In stede van te genieten in voldaanheid,
betracht hij slechts inspanning in bedrijvigheid. En wat niet alle zeer grooten met
hem gemeens hebben:
Bij het klimmen van zijn ster, bleef hij immer de teruggetrokken eenvoudige, de
zich eerder verduikende dan vertoonende, de voor de simpelsten genaakbare
bescheidene, met den zachten blik en de bedaarde stem, den schoon-evenwichtige
wijze die, schat van zijn volk, glorie van de wereld, naast een uitzonderlijk groot
kunstenaar, ook is een uitzonderlijk goed mensch.
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‘Palazzo di Venezia’ te Rome,
door G.J. Hoogewerff
STUURSCH en krijgshaftig van uiterlijk met zijn kanteelen en zwaren toren staat
het paleis, fier maar massaal bouwwerk, in het hart van de Eeuwige Stad. Het verrijst
aan den voet van het Capitool, als een echte burcht n a a s t de voormalige citadel
van het oude Rome: van oorsprong een particulier forteres, doch tevens een verblijf
van weelde en van purperen staatsie.
Het was de Venetiaansche kardinaal Pietro Barbo, die het liet bouwen in de tweede
helft der vijftiende eeuw. Toen de Eminentie in 1464 zelf als Paulus II den troon van
St. Pieter besteeg, was het indrukwekkende paleis reeds betrokken, maar nog niet
voltooid. De Heilige Vader bleef het bewonen tot zijn dood toe.
Pietro Barbo was in 1451 door zijn oom Eugenius IV met den kardinaalstitel van
San Marco begiftigd. Het was toepasselijk en het lag voor de hand, dat een kerkvorst
uit Venetië dien voerde. De kerk van San Marco was en is een niet groote noch op
zich zelf zeer indrukwekkende basiliek, in de negende eeuw opgetrokken. Annex
deed de kardinaal zich een huis bouwen, een ‘stevig’ huis, zooals de toenmalige zede
het meebracht. Leiders van den bouw waren Nuccio Rasi uit Narni en Francesco da
Borgo San Sepolcro, de laatste een architect van naam maar niet een van de beroemde
Toskaansche vernieuwers. In 1455 was het paleis, zooals een marmeren inscriptie
ons mededeelt reeds ‘flink gevorderd’. Stellig was het al vóór 1460 bewoonbaar.
Rechts naast de portiek van de oude kerk verrees een forsche hoektoren van wel zes
verdiepingen, waarnaast de aardige romaansche ‘campanile’ van San Marco een
haast lilliputterig voorkomen kreeg. Daarachter en evenwijdig aan het kerkje werd,
met het front naar het plein gekeerd, de hoofdvleugel opgetrokken, zooals men dien
tegenwoordig nog ziet. Deze hoofdvleugel, waarin zich het pauselijk apartement
bevindt, dat in de laatste jaren als een keurmuseum van Middeleeuwsche kunst met
groote zorg is ingericht, werd evenwel eerst tegen 1470 voltooid. Blijkbaar vond
Paulus II, dat het hoofdgebouw wel wat héél kolossaal en wat somber uitviel en,
voordat hij het geheel liet optrekken, deed hij een kleiner en vriendelijker paleis voor
zich bouwen, het z.g. ‘Palazzetto’, dat bij den hoek van den grooten toren zich
aansloot. (Op de beide eerste afbeeldingen links). Het bezat - en dat scheen hoofdzaak
- een allerkeurigsten binnenhof, van arkaden omgeven, harmonisch en uiterst bevallig
van verhoudingen, reeds geheel overeenkomstig den milderen tijdgeest, die na 1450
ook te Rome zich baanbrak.
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Het is de beschaving der Renaissance, die langzaam veld wint en in de kunstvormen
zoo geheel anders zich uit dan de barsche cultuur der Middeleeuwen. In het Paleis
van Venetië komen deze beide ‘tijdgeesten’ op zeer merkwaardige wijze n a a s t
elkander tot uiting. En wij zien hoe ook Paulus II, zich een vesting wenschend, voor
noodzaak zwicht, doch daarna aan de nieuwe richting, uit voorkeur, zich zoekt aan
te passen.
In de oude documenten heet dit paleisje ‘den tuin van den paus’, en het gebouwtje
heeft wezenlijk voor recreatie en voor verpoozing gediend na feesten of na
vermoeiende plechtigheden. Er is grond voor de gissing, dat Paulus II bij het bouwen
van zijn ‘giardino’ of ‘viridarium’ zich door Leonbattista Alberti, een veelzijdig
genie, heeft laten voorlichten*). In elk geval mag deze voor de ontwerper worden
gehouden van de zeer fraaie nieuwe portiek met ‘loggia’ daarboven, waarvan de kerk
van San Marco voorzien werd. Volgens zijn aanwijzingen werd ook in de laatste
jaren van het pontificaat van Paulus II een begin gemaakt met den bouw van een
grooten arcaden-hof in het paleis zelf, die nooit voltooid werd. Men neemt aan, dat
de bouwleider hier Giuliano da Maiano is geweest, wiens naam in de rekeningen
voorkomt en die stellig voor gedeelten van het paleis ontwerpen heeft gemaakt.
Het ‘Palazzetto’, uiterlijk even martiaal van voorkomen als het hoofdgebouw,
werd in 1909 en volgende jaren afgebroken en aan gene zijde van de kerk, achter het
paleis, met dezelfde materialen weer precies zoo opgebouwd, omdat het voor wie
de Piazza Venezia betrad het uitzicht wegnam op het geweldige marmermonument,
dat met zijn zuilenhal, ruiterstandbeeld van Victor Emanuel II en Altaar des
Vaderlands de trots is van het moderne Rome, maar door vele nuchtere noorderlingen
en ook door ontwikkelde Italianen aanmatigend van leelijkheid wordt bevonden. De
kerkportiek heeft nog een eigenaardig verleden, waarop wij dadelijk terugkomen.
Van de belangwekkende geschiedenis van het Paleis van Venetië dient namelijk
eerst een en ander verhaald te worden, vóórdat wij het in den geest betreden, d.w.z.
voordat wij tot de beschrijving van het inwendige met zijn verrassingen overgaan.
Toen Paulus II, die er nog in 1468 keizer Frederik III met grooten luister had
ontvangen, in 1471 overleed, liet hij de zorg voor de voltooiing van zijn paleis na
aan zijn neef, den kardinaal Marco Barbo, patriarch van Aquileia, aan wien reeds in
de herfst van 1467 de titel (zooals dit heet) van St. Marcus verleend was. Ontmoet
men in de decoratie der zalen van de eerste verdieping het wapen ‘Barbo’ (klimmende
leeuw

*) Ook Alberti was van Borgo San Seprolco geboortig en zal waarschijnlijk ‘Maestro Francesco’,
van wien boven sprake was, aan den paus hebben aanbevolen.
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door een baar oversneden), gedekt door een kardinaalshoed, dan heeft dit op den
kardinaal-nipote en n i e t op Paulus II (als kardinaal Pietro Barbo) betrekking.
Toen Marco Barbo in 1491 op zijn beurt kwam te sterven, werd hij als ‘cardinale
di San Marco’ opgevolgd door Lorenzo Cibo, nipote van paus Innocentius VIII, den
14en Maart 1489 tot het purper verheven. De nieuwe titularis betrok het paleis
terstond, bezorgde met grooten smaak en aanmerkelijke kosten de versiering van de
bestaande hoofdzalen en deed het gebouw naar de Noordzijde voltooien. Hier liet
hij zich ook een geheele reeks eigen woonvertrekken inrichten, die nog heden ten
dage het ‘appartamento Cibo’ worden genoemd. Hij overleed in December 1503. Na
hem heeft zijn neef Galeotto Cibo nog een korten tijd den titel van San Marco gevoerd,
maar onder paus Julius II is het reeds de kardinaal Domenico Grimani, die in het
paleis als huisheer van rechtswege optreedt. Sedert is het gewoonte gebleven, dat de
kardinaal die in het Heilig College de republiek Venetië vertegenwoordigt, als
‘cardinale di San Marco’ in het paleis resideerde. Het gebouw ging voorts in 1564
onder de regeering van paus Pius IV (de' Medici) als geschenk in eigendom der
‘Serenissima Repubblica’ over. Deze wees het ‘palazzo’ aan als zetel harer
ambassadeurs bij den H. Stoel. In den volksmond verkreeg het toen weldra den naam
van ‘Palazzo di Venezia’.
De Venetiaansche gezanten hebben voor het paleis niet altijd voldoende piëteit
gehad. Verscheidenen hunner lieten het, al naar gelang van hun wenschen of willekeur,
inwendig verbouwen, en niet zelden waren die wijzigingen gruwelijke verminkingen
van de oorspronkelijk zoo fraaie ruimten. Wat zij zich veroorloofden grenst in
sommige gevallen zelfs aan het ongelooflijke! Het gebouw met zijn ruimen binnenhof
en vele trappen werd een soort ‘borgo’ op zich zelf. Steeds talrijker gezinnen werden
er gehuisvest, en het kwam zóó ver, dat de fraaie ‘loggia’ van Alberti werd
dichtgemetseld om tot woonruimte te dienen, hoezeer de aanblik van het paleis
daardoor ook werd bedorven.
Toen bij het verdrag van Campoformio (1797) Venetië Oostenrijksch gebied was
geworden, werd het paleis de ambtswoning van de Habsburgsche ambassadeurs bij
het Vatikaan en het is dit gebleven tot 1916 toe. Hoe zonderling het namelijk moge
klinken, werd het ‘palazzo’ in 1866 bij den vrede van Weenen, volgens welken
(behoudens plebisciet) Venetië bij het koninkrijk Italië werd ingelijfd .... vergeten!
Het ‘Venetiaansche paleis’, buiten het grondgebied der voormalige Republiek gelegen,
b l e e f aldus ‘bij vergissing’ aan Oostenrijk toebehooren. Nadat echter in 't voorjaar
van 1915 Italië aan de zijde der geallieerden te velde was getogen, kwam men weldra
op de gedachte het verzuim goed te maken. De Italiaansche Staat ging tot sequestratie
van het gebouw over, doch
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stond toe dat de geheele inventaris werd vrijgegeven, op één enkel stuk na: het hierbij
afgebeelde marmeren borstbeeld van den stichter, paus Paulus II, werk van
Bartolomeo Bellano uit Padua, leerling van Donatello. Deze fraaie buste, die nog
steeds in een der vertrekken prijkt, werd terecht beschouwd als van het paleis zelf
een ‘integreerend deel’ uit te maken.
Behalve de beide reeds genoemde appartementen: dat der Barbo's (aan de Oostzijde)
en dat der Cibo's (aan den Noordkant), bevat het paleis op de eerste verdieping drie
groote feestzalen, d.w.z. het bevat die tegenwoordig weder, want in de 18e eeuw
waren twee dezer statige ruimten door tusschenmuren en zolderingen in een aantal
kleinere vertrekken ‘opgelost’. Een der hoofdzalen, de z.g. ‘Sala del Mappamondo’
werd, evenals de loggia van Alberti, ingericht als een ‘woonhuis’ van twee etages!
Alleen zij die, zooals schrijver dezes, het paleis bezocht hebben kort nadat het in
1916 door de Oostenrijkers was ontruimd, kunnen zich een denkbeeld vormen van
den erbarmelijken toestand, waarin het in verloop van tijd geraakt was. De Italiaansche
Staat heeft millioenen moeten besteden om het inwendige weder in den
oorspronkelijken toestand te herstellen. Alleen het aanbrengen van een nieuwen
staatsie-trap heeft een schat van geld gekost!
Over dit omvangrijk en belangwekkend restauratiewerk, dat onder leiding van
Prof. Luigi Marangoni, architect van San Marco in Venetië, onlangs in hoofdzaak
gereed is gekomen, moge hier het een en ander verhaald worden. Men begon volgens
de aanwijzingen van den superintendent, Prof. Federico Hermanin, met een nauwgezet
en tijdroovend onderzoek i n l o c o , dat weldra van de eene verrassing tot de andere
voerde. Met omzichtigheid ving men aan het gebouw te ‘ondervragen’ en geleidelijk
vertelde het, bij stukken en brokken, steunend en kermend, zijn klagelijke
geschiedenis. Het was een fantastische historie van luister en van verwaarloozing,
van feestgedruisch en van vernedering....
Om te beginnen met de groote staatsie-zaal.
In de oude beschrijvingen van het paleis is meermalen sprake van de ‘Aula
Massima’, ook vaak ‘Aula Regia’ genoemd. Nog in het midden der 18de eeuw werd
daarvan de zoldering hersteld en in 1769 gaf de toenmalige Venetiaansche gezant,
Niccolò Rizzo, er een groot feest ter eere van keizer Jozef II, bij welke gelegenheid
de ruimte door duizenden kaarsen werd verlicht. Deze zaal bleek in 1916 .... spoorloos
verdwenen! In de plaats ervan vond men drie ruime, moderne vertrekken, elk van
een ‘zwevend’ stuc-plafond voorzien. De tusschenmuren, die deze kamers scheidden,
werden weggebroken, de banale plafonds verwijderd, en toen kon de oude zaal in al
haar jammerlijk gehavende majesteit weder worden overzien. Zij is verreweg de
grootste van geheel Rome en dit zegt heel
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wat: 35 M. lang, 15 M. breed en 12 M. hoog. ‘Aula Regia’ werd deze zaal genoemd,
omdat de paus hier - evenals in de ‘Sala Regia’ van het Vatikaansch paleis souvereinen of hun afgezanten placht te ontvangen. Zij was dus inderdaad staatsiezaal
bij uitnemendheid.
Onder de bladderige, vuile kalk, waarmede men de hooge wanden bedekt vond,
werd eerst een prachtig fries in den stijl der Hoogrenaissance ontdekt, daarna
geleidelijk, hoewel zeer geschonden, een hoogstbelang-wekkende fresco-decoratie.
Na een zorgvuldige restauratie vertoont deze zich thans weder in al hare statigheid.
Bij de volgende beschrijving volgen wij ten deele een artikel van Professor F.
Hermanin, dat in het derde deel der ‘Mededeelingen’ van het Nederlandsch Historisch
Instituut te Rome (1923) verschenen is.
Rondom, op een hoog stilobaat, rijzen kloeke pilasters, die een zwaren architraaf
dragen. Daarboven is het reeds genoemde fries aangebracht, dat een motief van
groteske faunen vertoont tusschen sierlijk lofwerk en, op gelijke afstanden, zestien
medaillons met borstbeelden in profiel van Romeinsche keizers. In het midden van
den langsten wand tegenover de vensters is in een vierkante nis een vrouwenfiguur
geschilderd, staande op een bol en twee bazuinen houdende. Deze figuur draagt in
zeer duidelijke letters haar veelzeggenden naam: ‘Fama’. Ter zijde der vensters zijn
in grisaille vrije copieën aangebracht van enkele reliefs, die den triumfboog van
Constantijn den Groote versieren. De kunstenaar is in zijn ijver om van de antieken
een ‘reëvocatie’ te geven zóóver gegaan, dat hij een stuk architraaf gebroken
afschildert en een kapiteel gespleten, alsof in zijn werk ‘de eeuwen’ haar vernielende
kracht reeds hadden doen gelden!
Er zijn stellige aanwijzingen, dat de indrukwekkende decoratie van deze zaal onder
leiding van niemand minder dan Donato Bramante tot stand is gekomen en men moet
aannemen, dat hij de versiering voor de ‘Sala Regia’ heeft ontworpen in de jaren die
vallen in het einde der regeering van paus Alexander VI († 1503) en in het begin van
het pontificaat van diens opvolger, Julius II. Wij weten dat Bramante te Rome is
aangekomen in den herfst van 1499 (niet eerder), dat hij hier allereerst een
gefestoeneerd blazoen ‘al fresco’ te schilderen kreeg in San Giovanni in Laterano,
met het oog op het aanstaand jubeljaar, waarna hij voor den Borgia een ‘Madonna
met Heiligen’ aanbracht in den portico van San Paolo fuori le Mura. Het eerste
bouwwerk van Bramante te Rome, het beroemde ‘Tempietto’ naast San Pietro in
Montorio, werd in de jaren 1502-1503 geplaatst, belijdenis eener geheel nieuwe
artistieke overtuiging.
De versiering van de ‘Sala Regia’ doet ons Bramante kennen op een merkwaardig
oogenblik van overgang: Reeds heeft hij de bouwwerken van het oude Rome en de
antieke beeldhouwwerken met geestdrift bestudeerd, en zijn stijl is tengevolge daarvan
kloeker en grootscher ge-
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worden. Terwijl het monumentale fries van de ‘Sala Regia’ nauwe verwantschap
vertoont met de friezen, die Bramante vóór 1499 in Lombardije geschilderd had
(Casa Silvestri en het Kasteel te Milaan), is de geheele versiering in hare verhoudingen
en onderdeelen bezield van een geest, die het werk aanmerkelijk nader heeft gebracht
tot de groote klassieke voorbeelden. Veilig mag men aannemen, dat de decoratie van
deze hoofdzaal in de eerste jaren van Bramante's verblijf te Rome ontstaan is, en het
is waarschijnlijk, dat de groote meester de opdracht mag hebben ontvangen van
Lorenzo Cibo, die als kardinaal den titel van San Marco tot zijn dood, in 1503 immers,
voerde. Nochtans schijnt Lorenzo de decoratie niet voltooid te hebben gezien. In
Maart 1504 trok Galeotto Cibo, tweede nipote van Innocentius VIII, op zijn beurt
tot het purper verheven, in plechtigen optocht van het Vatikaan naar Palazzo Venezia,
waar hij gehuisvest was, en onthaalde daar de 25 kardinalen, die hem vergezeld
hadden. De tafel was toen aangerecht in de ‘Sala del Mappamondo’, - waarover
aanstonds sprake zal zijn. Reeds in April van hetzelfde jaar werd echter paus Julius
II door Z. Eminentie ontvangen en gehuldigd in de ‘Aula Magna’ met hare heidensche
versiering. De groote zaal werd bij deze gelegenheid blijkbaar ingewijd, hetgeen
geschiedde met een groot banket, waarop een Olympische vertooning volgde, geheel
in overeenstemming met den stijl der antiquiseerende wanddecoratie.
Zulk een versiering werd evenwel in het einde der zelfde eeuw (na het Concilie
van Trente) niet langer ‘zonder meer’ gedoogd en een nieuwe kardinaal van San
Marco, Agostino Valier, liet in de dagen van Clemens VIII (1592-1605) tusschen de
pilasters de gestalten der Christelijke Deugden schilderen. In 't begin der 18de eeuw
deden voorts twee Venetiaansche ambassadeurs, Niccolò Duodo en Giovanbattista
Nanni, zoowel de borstbeelden der keizers als de deugden overkalken en
moderniseerden de geheele decoratie overeenkomstig den geest van h u n tijd.
Deze later aangebrachte versiering (de leelijke ‘deugdzame’ nissen inbegrepen)
is nu geheel verdwenen en de zaal heeft weder zoo goed als geheel haar oorspronkelijk
voorkomen herkregen. De restaureering der wandschilderingen was een werk van
groot geduld, maar toch niet zeer moeilijk, daar de beschadigingen zich beperkten
tot de sporen welke de moderne schotten en plafonds hadden achtergelaten.
Niets viel er feitelijk meer te verhelpen aan de volgende groote zaal: de ‘Sala del
Concistoro’, die 25 bij 15 M. groot is. Deze is nooit door tusschenmuren verdeeld
geweest, en daar de bepleistering omstreeks 1800 in haar geheel werd vernieuwd,
ging hier de oorspronkelijke wandversiering ook in haar geheel te gronde. Hoe men
ook zocht, er werden niet meer dan een paar schaarsche sporen der oude decoratie
teruggevonden,
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al te weinig om daarvan het karakter met zekerheid te kunnen vaststellen, laat staan
dat er van restaureeren hier sprake kan zijn. Daar evenwel de aangetroffen, zeer
slechte decoratie in empire-stijl op de meest hinderlijke wijze vloekte met stijl en
verdere versiering van het paleis zelf, werd zij - ofschoon aanvankelijk nog
gehandhaafd - in de laatste jaren vervangen door een moderne decoratie, welke, naar
het ons wil voorkomen, door een kwistige toepassing van symbolische motieven wel
wat àl te zwaar en te pompeus is uitgevallen. Beter ware het geweest, indien hier
zekere matiging ware betracht. In deze zaal als elders werden de fraaie marmeren
deuromlijstingen uit den tijd van kardinaal Marco Barbo hersteld en op haar
oorspronkelijke plaats teruggebracht.
De meest belangwekkende problemen wat restauratie betreft stelde de ‘Sala del
Mappamondo’. Deze zaal, die een lengte bereikt van 28 M. bij een breedte van 15
M., werd aangetroffen, door een enormen muur in tweeën gedeeld. Het was de
ambassadeur Giovanbattista Nanni, die in 1707 last gaf tot deze verminking over te
gaan. Het roekeloos vandalisme van hem en van zijn bouwmeester ging zoo ver, dat
zij den zwaren dwarsmuur zoodanig plaatsten, dat die niet dan gedeeltelijk op den
onderbouw kwam te rusten. Het gevolg was, dat omstreeks het midden der vorige
eeuw een ernstige verzakking en scheuring werd waargenomen en men genoodzaakt
was den muur eenige meters .... te verplaatsen. Het was bij deze hoogst zonderlinge
restauratie, dat zelfs de vensters in de façade verzet werden!
Den hatelijken muur kon men gemakkelijk genoeg weder verwijderen, doch voor
het overige was de herstelling uiterst bezwaarlijk. Wel vier jaar zijn er noodig geweest,
om aan de prachtige zaal iets van den vroegeren luister terug te geven. In hare lengte
gelegen aan de vóórzijde van het paleis, tusschen de ‘Sala del Concistoro’ (hoekzaal)
en het eerste en fraaiste vertrek van het ‘Appartamento Barbo’, ziet zij uit op de
Piazza Venezia.
De wandversiering, welke werd aangetroffen, was van een weergaloozen
wansmaak! Daaronder bleek zich nóg een decoratie uit den tijd van Nanni te bevinden,
en dááronder vond men eindelijk de oorspronkelijke en hoogst merkwaardige
wandschildering, waarvan een korte beschrijving hier moge volgen.
Belangrijke gedeelten der oude versiering kwamen geleidelijk aan het licht, zoodat
het allengs mogelijk werd zich van den samenhang der motieven een zuiver beeld
te vormen. Ten slotte kon men door zorgvuldig bijwerken tot de reconstructie van
het fraai geheel overgaan, waarbij niets volgens gissing of verbeelding aangevuld
behoefde te worden, wijl voor iedere lijn het oorspronkelijk voorbeeld aanwezig
werd bevonden. In het midden van den hoofdwand kwam het blazoen van paus
Innocentius VIII
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voor den dag, geflankeerd door de kardinaalswapens van Marco Barbo en Lorenzo
Cibo, te zamen vereenigd, binnen een groote lauwerkrans. Deze blazoenen geven de
stellige aanwijzing, dat de decoratie werd voltooid ná den dood van Marco Barbo:
2 Maart 1492 (vgl. boven) en ná de benoeming van Lorenzo Cibo tot zijn opvolger;
doch vóór den dood van Innocentius VIII: 25 Juli 1492.
De wandbeschildering bestaat uit groote, nagebootste zuilen, vergezeld van
pilasters, waarboven een dubbele architraaf is aangebracht rijk versierd met lofwerk.
Dit laatste bestaat uit een motief van gevleugelde sfinxen, waartuschen medaillons
voorkomen, waarin de beeltenissen der Evangelisten en der Kerkvaders zijn
geschilderd. De zuilen rusten op basementen, die als antieke altaren gedecoreerd
zijn. De schachten bootsen marmer na van verschillende kleur. De Corinthische
kapiteelen, gelijk op de afbeelding te zien is, zijn naar oude voorbeelden strikt
gevolgd. De zuilen van den wand tegenover de vensters zijn zóó geplaatst, dat er in
het midden een breede ruimte overbleef voor het wapen van den regeerenden paus.
Daar b o v e n leest men in 't l a t i j n het volgende opschrift: ‘deze zaal, door paus
Paulus II gebouwd, heeft de achtste Innocentius versierd.’ Er o n d e r stond eenmaal
de groote wereldglobe, die door de ceremoniemeester Burckardus in zijn bekend
‘Diarium’ anno 1495 voor het eerst wordt vermeld en door Johannes Fichard in zijn
werk ‘Italia’ (uitgegeven te Frankfort a.d. Main in 1536) beschreven wordt als een
gevaarte ‘van enormen omvang, geplaatst binnen een houten hek, opdat de bezoekers
van het paleis het kostbaar stuk niet zouden kunnen beschadigen.’ De bolvorm van
de aarde was toen een nieuwtje en talrijke pelgrims zijn zich omstreeks 1500 blijkbaar
komen overtuigen, dat het ‘heusch’ waar was. Aan den befaamden wereldbol ontleent
de zaal nog steeds haar naam.
Er zijn goede gronden om aan te nemen, dat de versiering van de ‘Sala del
Mappamondo’ geschiedde volgens aanwijzingen en schetsontwerpen van Andreas
Mantegna. Wie zich de door hem gebezigde siermotieven in de kerk der Eremitani
te Padua voor den geest roept, wordt door de sterke overeenkomst terstond getroffen.
Tot in de onderdeelen toe is er gelijkenis. Dergelijke overeenkomst blijkt ook als
men Mantegna's altaarstukken vergelijkt, zooals den St. Sebastiaan van Aigueperse
en het drieluik van San Zeno te Verona. Geheel dezelfde geest spreekt ook uit de
decoratieve elementen voorkomende op den ‘Triumph van Caesar’ in Hampton Court.
Dit laatste werk had de meester juist onderbroken om, zeer tegen zijn zin, in Juni
1488 naar Rome te komen, ten einde er op verlangen van den paus de kapel van het
Belvedere met schilderingen te versieren. Mantegna bleef langer in de Eeuwige Stad
dan de bedoeling was zoowel van hem zelf als van zijn heer, den markies van Mantua.
De H. Vader liet hem niet
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gaan en in zijn brieven uit het begin van 1490 beklaagt hij zich bitter over ‘het vele
werk’, dat van hem gevergd wordt. Het schijnt een niet al te stoute veronderstelling
dat deze klacht o.m, slaat op de beraamde en wellicht reeds begonnen decoratie van
de ‘Sala del Mappamondo’. Eindelijk, in September 1490, kon de kunstenaar naar
het hof van den Gonzaga terugkeeren.
Ook van dezen kreeg Mantegna telkens opdrachten om zalen te versieren. Hij
stond er voor bekend in zulk werk uit te munten. Zoo weten wij, dat hij voor de
kasteelen te Goito en Gavriana uitvoerige wanddecoraties heeft ontworpen. Helaas
zijn deze schilderingen te loor gegaan, doch er zijn authentieke teekeningen en ook
beschrijvingen bewaard, welke ons leeren op welke wijze hij zulk een taak opvatte,
Soms waren dergelijke versieringen ook maar van tijdelijken aard, namelijk bij
hoffeesten.
De ‘Sala del Mappamondo’ is thans, sedert kort, de werkkamer van Mussolini
geworden. Was het vertrek in het Palazzo Chigi, waar hij in een hoek achter zijn
‘bureau ministre’ zetelde, al zéér ruim en statig, de nieuwe omgeving van den
Italiaanschen dictator is nog aanmerkelijk weidscher; ook Romeinscher. Naar antieken
trant is de zaal voorzien van een prachtigen mozaïek-vloer in niet te bonte kleuren
volgens het ontwerp van Prof. Pietro d'Achiardi, hoogleeraar aan het ‘Istituto di Belle
Arti’, die zeker eer heeft van zijn werk, De moderne cassetten-zoldering in ouden
stijl daarentegen is wat te onrustig, door het al te overdreven gebruik van klatergoud.
Dit ‘snoeft’! De electrische verlichting en centrale verwarming zijn in deze zaal (en
in de overige vertrekken) echter weer met veel overleg aangebracht, zoodat zij - hoe
vreemd dit misschien klinkt - in het minst niet storen.
Het eerste vertrek, dat aan de zaal grenst, en nu als ‘antichambre’ dienst doet, is
de ‘Stanza delle Fatiche d'Ercole’, zoo genoemd naar het fries met Hercules' Werken,
dat hier van ouds wordt aangetroffen. Het wordt door den een aan leerlingen of
helpers van Mantegna toegeschreven, door anderen aan kunstenaars uit het atelier
van de Pollaiuoli. Stellig kon de decoratie, de nieuwe bestemming dezer ruimten in
aanmerking genomen, niet meer toepasselijk zijn!
De ‘Stanza di Ercole’ is de eerste en voornaamste van het vroegere ‘Appartamento
Barbo’ en als zoodanig de laatste, ruime kamer van een geheele suite van nu eveneens
volledig gerestaureerde vertrekken. Men weet, dat Paulus II de eerste paus is geweest,
die zich een kunstverzameling in den eigenlijken zin van het woord aanlegde. Hij
hield ervan zich met fraaie voorwerpen en zeldzame oudheden te omgeven, zooals
zijn voorganger Nicolaas V (1447-'55) begon een pauselijke boekverzameling aan
te leggen. Het appartement herkreeg dus, naar men mag
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zeggen, zijn oorspronkelijk karakter, toen het enkele jaren geleden met groote zorg
tot een keur-museum werd ingericht. Wie het voorrecht hebben gehad, het, met
bijzondere vergunning, te betreden, kunnen er van meepraten.
Wel heel jammer is het, dat dit museum voortaan wel zoo goed als geheel
ontoegankelijk zal wezen en de vertrekken ook in dit opzicht weer tot hun oude
bestemming zijn teruggekeerd: nl. de ‘particuliere’ verzameling van een heerscher
te herbergen. Het publiek, en dan nog maar een zeer beperkt publiek zal van het
‘Palazzo di Venezia’ niet meer mogen betreden dan de studiezalen van het ‘Koninklijk
Instituut van Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis’ dat er sinds 1922 gelijkvloers is
ondergebracht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

397

Satire van conservatieven kant.
Door Cornelis Veth
OVER het algemeen heeft, in de West-Europeesche landen, en in den nieuwen tijd,
de wind der maatschappelijke satire uit den democratischen hoek gewaaid. Als ik
althans bij de satire in de beeldende kunst blijf, zie ik Daumier, republikein en
democraat, Steinlen, revolutionair, Hahn, sociaal-democraat, Frans Masereel,
communist, Grosz, die het vermoedelijk ook wel zal zijn.... Uitteraard, door het
temperament van den kunstenaar, die vaak anti-maatschappelijk is en van
veranderingen heil verwacht, frondeur en gekeerd tegen het gezag - door de neiging
der satire om te schudden aan het gevestigde, is de caricatuur meestal vooruitstrevend,
critisch tegenover de ongelijke verdeeling van goederen en macht. Hetzij uit
werkelijke goedheid des harten, hetzij uit bewuste berekening zich beroepend op de
ontevredenheid der massa, de caricaturisten hebben bijna zonder uitzondering het
volk tegen de overheid, den arme tegenover den rijke vertegenwoordigd.
In onzen allerlaat sten tijd, zou men zeggen, bij de schijnheerschappij der
democratie, of, als men wil, de heerschappij eener valsche democratie, die zich doet
gelden in het verdwijnen van landelijk schoon ter wille van kleine burgerwoningen,
in de dienstbodenschaarste, de radioplaag, de verkeersellende, enz., krijgt een
reactionnaire caricatuur een goede kans, maar zij zal zich voorshands nog wel enkel
op kleine verschijnselen hebben te werpen; wij zien haar nog niet openlijk het groote
bedrijf verdedigen tegenover den kleinen middenstand, of het standpunt van den
werkgever vertolken.
De Engelsche teekenaar J.F. Sullivan, wiens uitzonderingsgeval ik hier wil ophalen,
heeft niet op dezen tijd gewacht om in het weekblad ‘Fun’ een anti-democratische
campagne te voeren. Sullivan, die thans nog leeft maar heel bejaard moet zijn, gaf
zijn merkwaardigst album: ‘The British Working Man, by one who does not believe
in him’, in 1878 uit. De prenten hadden toen al in ‘Fun’ gestaan.
In die reeks van kleine prenten, die elk een afgesloten geheel vormen, heeft deze
scherpe caricaturist, die ‘niet in den werkman geloofde’, juist in den tijd van de
opkomst der Union en van de bewustwording van het proletariaat de grieven tegen
den arbeider, zijn werk en zijn levensbeschouwing, zooals hij die zag, uitgesproken
op een wijze die natuurlijk hoogst eenzijdig is, maar die niet altijd weerlegd kan
worden, en toch zeker getuigt van moreelen moed. Hij kan als een soort Coriolanus
onder de caricaturisten worden gezien.
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Sullivan heeft, nog meer specialiseerend, ook een album ‘The complete Builder’
uitgegeven; hij toont in alles een zekere vakkennis, en dit maakt hem een geducht
tegenstander van de arbeidersbeweging, die (het was in den beginne zeker niet te
verwonderen) altijd meer voor den welstand van den werknemer dan voor de
deugdelijkheid van het werk is opgekomen. Dat hij al de misstanden negeert, waaraan
in de laatste vijftig jaar een eind is gemaakt door diezelfde arbeidersbeweging, of
indirect door haar invloed, dat hij schromelijk overdrijft en generaliseert, maakt zijn
satire niet minder merkwaardig en oorspronkelijk. Naar een ruime populariteit heeft
hij althans niet gestreefd, en zelfs zij, die hun meening of vooroordeel door hem
bevestigd zagen, konden zich slechts tersluiks en bijna met ironie op zijn
buitensporigheden beroepen; hij kon nauwelijks meenen dat het nageslacht hem
gelijk zou geven, of anders dan als curiosum naar hem terugwijzen. Met zijn
fantastische overdrijving zal hij den mopperenden middenstander op de sociëteit niet
zoo in de flank zijn gevallen als hij ons nu vermaakt.
Sullivan was de tijdgenoot van eenige teekenaars, die in den door houtgravure
weergegeven illustratie-trant het allerbeste schiepen, en die bij den beroemden
concurrent van Fun, Punch, onderkomen hadden gevonden. Hij is als kunstenaar niet
te vergelijken met een Charles Keene, een Linley Sambourne; hij had niet de gratie
van Caldecott, de distinctie van du Maurier of de forschheid van Tenniel. Als grafiek
(om de op hout geteekende illustraties van dien tijd nu maar zoo te noemen) is het
werk rommelig, met rammelend zwart-en-wit en harde omtrekken, Maar zijn typeering
is persoonlijk gezien en treffend-raak, hij geeft levendige beweging, en demonstreert
beknopt en zakelijk al wat hij wil. Werk, werktuig, werkplaatsen zijn bondig en
zaakkundig aangegeven.
In verschillende ‘phasen’ worden werk en karakter van den werkman gecritiseerd.
De elders beklaagde en verheerlijkte arbeider verschijnt als lijntrekker, als knoeier,
als beunhaas, als betweter, als bullebak en dwingeland.
Eerst zien wij ‘Time-Work’, de per uur betaalde karwei. Een renteniertje wenscht
een spijker geslagen te hebben in een paal. Onze werkman verzekert dat deze karwei
de moeite waard is om rijpelijk te worden overdacht. Daar moet je niet zoo ineens
op aanvliegen. Je moet eerst al je gereedschap bij de hand hebben - dan weet je pas
waar je aan toe bent. Na drie jaar komt het heertje kijken - de baard van den arbeider
heeft intusschen een formidabele lengte gekregen, uit het paaltje hangen eenige
kromme spijkers. Je kunt niet vermijden bij zoo'n soort werkje het een en ander te
beschadigen: de paal is overal gespleten en hangt scheef, vol kromgeslagen
draadnagels. Op het laatste plaatje is de werkman een Methusalem, de paal een zeef;
hij geeft het op, want hij is te oud en te zwak geworden, alleen de rekening imponeert.
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De tegenovergestelde ‘phase’ is: stukwerk. Als het huis in een ommezien van tijd
klaar is, begaat de eigenaar de onvoorzichtigheid er met zijn vinger tegen te stooten,
het stort ineen.
Niet altijd zoekt Sullivan zijn argumenten in een zoo groteske overdrijving.
Niemand zal de juistheid kunnen ontkennen van een andere grief, die hij in een reeks
zijner grappigste prentjes illustreert. De werkman dien gij in huis haalt, heeft dikwijls
(w i j willen onze kracht niet zoeken in generaliseeren) weinig respect voor wat een
ander vakman daar praesteerde. De teekenaar constateert dat de werklui graag een
beetje werk overlaten voor een ander. De man die de goot repareert, maakt de
dakpannen kapot. De man die de dakpannen komt herstellen, bederft den tuin. De
man die den tuin komt in orde brengen, beschadigt de verf. De huisschilder ruïneert
de meubelen.
De eigenwijze werkman, de betweter, krijgt ook zijn beurt. Geroepen om een
zomerhuisje te bouwen, werpt hij dadelijk het denkbeeld op, toch liever een
varkensstal te zetten. Let wel, hij zegt niet dat hij bepaald weigert een zomerhuisje
neer te zetten als men daarop nu werkelijk zoo gesteld is .... maar varkensstallen zijn
bijzonder praktisch. Wat, een Zwitsersch dak? Volg mijn raad, en neem een kap met
een weerhaan. Waarom ik hier al twee dagen op het hek heb gezeten? Wel, ik heb
er over zitten denken, of we er toch maar niet liever een varkenshok van zouden
maken. En hij levert iets af, dat kan gebruikt worden als varkenshok, als het noodig
is.
Een andere ‘phase’ vertoont ons den behanger, die het behang onderst boven plakt,
omdat zijn kwast niet deugt; weer een andere den schilder, die mahonie, eikenhout,
marmer enz. maakt, volgens een beproefd en zeer primitief recept, en die de critiek
van het jongmaatje, die vindt dat het er niets op lijkt, niet verdragen kan; of den
glazenmaker die gewend is met vierkante glazen, en niet met ronde, en die dus de
ronde lijst, waarin het venstertje moet komen, maar liever verwringt om het te doen
passen. Een ander arbeider beklaagt zich over de eenzame plaats, waar hij werken
moet. Niets om je geest bezig te houden en den tijd te dooden! Daar komt een hond.
Dat is tenminste iets om naar te kijken. Als de hond weer weg is, gaat hij zijn vingers
tellen. Eindelijk zal hij een beetje gaan werken, omdat hij toch niets anders te doen
heeft. Maar dan slaat de klok. Het is schafttijd.
Deze kijk op het doen en laten van den werkman geeft aan de teekeningen van
Sullivan althans de verdienste van vrijwel eenig te zijn. Tegenover de overdrijving,
zonder welke grap en strekking tam zouden worden, staat ongetwijfeld ook
overdrijving aan den anderen kant.
Dat deze anti-proletarische critiek een werkelijke strekking heeft, bewijzen enkele
prentreeksen die direct tegen de Union, het solidariteits-
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begrip en den overlast van werkwilligen gericht zijn, en die het blad Fun en zijn
teekenaar onverholen stelling doen nemen tegen den geest van den tijd.
De werkman à la Sullivan, beunhaas, afzetter, lijntrekker, verpersoonlijking van
onmacht, onwil en aanmatiging, verkiest niet dat iemand door goeden wil,
bekwaamheid, ijver en bescheidenheid de markt voor hem bederft. De Amalgamated
Society of Workmen is niet gediend van arbeiders die een behoorlijken werkdag
maken. Hij doet zijn best voor vrouw en kinderen - dat is niet fair tegenover hen die
geen vrouw en kinderen hebben. De Amalgamated Society gelast dat men zijn
gereedschap moet verbergen en zijn éénen arm op zijn rug binden. Niemand mag
meer of beter werk doen dan een ander .... Verdraaid, nu werkt hij nog even hard!
De ijverige en tevreden werkman wordt er uit gewerkt en kan met vrouw en kinderen
honger lijden. Concurrentiegeest, ijver en al die ondeugden mogen niet worden
aangemoedigd....
Het vóór en tegen van dezen kijk op den strijd der arbeidersklasse, een eenzijdige
en nurksche beschouwing, die, zooals ik reeds zeide, alle billijke wenschen en
gegronde grieven negeert, die geen notitie neemt van de onzekerheid, de schraalte
van het bestaan van den loontrekker in dien tijd, de troosteloosheid van het leven
des mijnwerkers, het harde lot van den fabrieksarbeider, de arbeidster, het arbeidende
kind, doch alleen een zekere bevoorrechte categorie schijnt te kennen, behoeft hier
niet te worden besproken. Voor ons is vooral interessant dat de ‘bourgeois satisfait’,
hetzij werkgever of publiek, in deze prenten ook eens aan het woord is geweest.
Tot slot citeer ik een advies aan de politie, om den buitenlandschen (Italiaanschen)
werkwilligen metselaar te beschermen tegen de woede van den Britschen staker. De
Riot Act wordt afgekondigd, de grenadiers geleiden met gevelde bajonet de
werkwilligen. Als argumenten worden de knoet, de boeien, het touwpluizen in de
gevangenis aanbevolen.
Het is te begrijpen, dat deze teekenaar tegenover de destijds reeds geconstateerde
dienstboden-emancipatie een niet andere houding aanneemt. Dergelijke prent en-reeks
en behandelen de onbevoegde keukenmeid die voor alles de verkeerde gereedschappen
gebruikt en zich niets laat zeggen, het kamermeisje dat alles breekt en zoek maakt,
‘The British Domestic’, die thuis honger heeft geleden, maar zich in haar dienst
volpropt en nog beweert, dat zij niet genoeg te eten kreeg. Maar hier, waar men al
te zeer aan het geklaag van converseerende mevrouwen wordt herinnerd, staat de
zuurheid eerder tegen, en Sullivan heeft deze serie spoediger gestaakt, om er nog
een paar minder overtuigende hekelingen van den Britschen boerepummel, die den
naam van zijn dorp niet kent, aan toe te voegen. Moest deze smaad die tegen den
steedschen proletariër neutraliseeren?
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Van nationale zelfgenoegzaamheid of chauvinisme kan men dezen caricaturist niet
beschuldigen. Zijn werkman heet nadrukkelijk ‘The British Working Man’, zijn
dienstbode is evenzeer Britsch en het is de Engelsche boer, dien hij van de
ongeloofelijkste botheid beschuldigt, Hij valt ook, ergens in zijn albums, het Engelsche
publiek om zijn onverdraagzaamheid tegen vreemdelingen aan, en den Engelschen
vacantie-vierder om zijn vandalismen in de natuur. Wij kunnen denken (als dit een
troost is): tout comme chez nous.
En in die omstandigheid ligt het excuus voor de eenzijdigheden, overdrijvingen
en onbillijkheden van dezen scherpen en vernuftigen satiricus. Hij was ongetwijfeld
een moedig man, geen oogendienaar van het publiek, iemand op wien demagogische
ambities geen vat hadden. Ik noemde hem een Coriolanus, Hij heeft op zijn wijze
de menigte getrotseerd en gezegd, wat hij de waarheid achtte. Men zou wel eens
willen weten, wat deze reactionnaire boetprediker der ‘seventies’ en ‘eighties’ van
onzen tijd denkt .... van het vrouwenkiesrecht, van de Labour-ministeries, van het
moderne kind, van de werkeloosheid, en van de dancings op den maatschappelijken
vulcaan. Oud als hij is, kunnen deze teekenen des tijds zijn balsturigen geest
nauwelijks onaangedaan laten. Maar zou voor zijn oppositiegeest, die karakter had,
doch ook stellig iets grimmigs, in het kader der òf zeer frivole en clowneske, òf
gemoedelijk-fijne satire der tegenwoordige Engelsche comic papers wel plaats zijn?
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Het liggend beeld in het palmenwoud,
door J.J. van Geuns.
Stil ligt het beeld in zijn ontzaglijk steen.
Palmen, wat groeit gij altijd eromheen?
Dit alles is wel dertig eenwen oud.
Slaap, koning Ramses, in het palmenwoud.
Want beeld en boomen gelden hier alleen.
Stil ligt het beeld in zijn ontzaglijk steen.
De menschen zijn niet grooter dan zijn hand
Wanneer zij wandlen aan zijn schaduwkant.
En zijn gezicht dat glimlacht ziet niet een.
Want beeld en boomen gelden hier alleen,
Hoog door Egypte's hemel overblauwd.
Slaap, koning Ramses, in het palmenwoud.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

403

De porocha
door Henri van Booven.
De jacht der eerste sneeuw.
Een romantische geschiedenes uit de laatste jaren van de Russische
roode terreur.
HET gestadige zware loeien der vlammen in de tot de zoldering reikende porseleinen
kachel, scheen geleidelijk te verminderen, of mijn gehoor was er aan gewend geraakt,
als aan zoovele van die wonderlijke geluiden uit dit land, waar de lange winter
onbeperkt heerschte in de donkerste dagen des jaars.
Ik vertel van de laatste uren der vergetelheid die ik in Nietochca's bijzijn doorbracht,
en waarvan de herinnering mij is als de onvergetelijke reuk harer woning, waarin
die van marokijn en een mengeling der prikkelende geuren van smeulend beukenhout,
Perzische tapijten en Oostersche specerij overheerschte.
Lang reeds was het laatste rinkelen der sledeschellen door de breede straat verloren
gegaan in den sneeuwstorm achter de ruiten der hooge, dubbele vensters, waarvoor
zij bij onze thuiskomst de zware gordijnen gesloten had, zoodat de eenige lamp den
hoek waar de iconen hingen dof goudig glanzen deed. Maar ook over het lederen
behangsel, vol sierlijk, nauwlijks te onderscheiden ornament, boven de donkere
betimmeringen, lag die vaste gloed van goud.
Door de hechte muren kwam geen enkel zwak gerucht meer uit de aangrenzende
huizen, alleen gierde de grimmig-feile vorstwind soms en even ritselde dan de
pulver-droge sneeuw tegen de buitenste ruiten.
Het lamplicht vlood over den divan waarop Nietochca gestrekt lag, haar blank, ijl
gewaad eerder ontsluierend dan verhullend de volmaaktheid harer leden, een arm
afhangend, de andere steunend haar hoofd op de kussens. Als gewoonlijk had zij
zorgvuldig haar rechter schouder bedekt, waarop zij het schriklijke lidteeken droeg,
dat tot aan haar teederen boezem een breede schram geleek, toegebracht door een
wreed getand wapen, of de klauw van wild gedierte.
Altijd had die tegenstelling mij ontroerd, maar zij beantwoordde mijn vragen
ontwijkend, als eene die niet wil herinnerd worden aan wat lang geleden voorbij ging
en niet geheel vergeten was.
Deze oppervlakkige verminking scheen haar meer te hinderen dan zij wilde
toegeven.
Daarom trachtte ik eindelijk er geen acht meer op te slaan en zij
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waardeerde dit door grooter teederheden en bereidheid mij de verhalen te vertellen
waarvan ik hield. In die zachte, vleiende stem van Nietochca ontbloeiden de werelden
der eindeloos-wisselende kleurwemelingen, verschieten zonder grenzen, wild
Aziatisch, en alle de toovertinten uit het Oosten dreven kostelijk gemengd voor mij
heen, als een bedwelmende, geurige nevel van pracht.
Zoo was het iederen avond en ook deze ruischte voller dan ooit van belofte, vreemd,
geheimzinnig. De uren vergingen en eindelijk, als verzaad van loomte en lust, wrong
Nietochca zich nevens mij op den divan, zij verhief het bovenlichaam, hare armen
en handen rekkend omhoog.
‘Ik heb,’ zeide zij, ‘de geschiedenis van den Ataman Stiegnka Razin voor het laatst
bewaard. Dat zal heel wat anders zijn dan die goedige spookverhaaltjes van onze
njanjna's, brave voedsters die al vertellende in slaap vielen.
Weet nu eindelijk wat de ziel is die hier woont.
Jelui stranden zijn zoo vochtig, zoo lauw en laag. Als hier de wereld wit is, regent
het daarginds, of de sneeuw valt als tranen uit den hemel en doorweekt het ijs, heb
ik gehoord, en als wij gestadig zon en warmte in den zomer hebben, kan het koud
zijn en regenen aan de Noordzee. Je zomer is niet eerlijk en je winter niet. Alleen je
nevels zijn echt, en je vocht, je zee- en rivierwater. Maar hier is de lucht droog,
sprankelend vuur in het tijdperk der lichte dagen, splinterend ijs in den winter, onze
rivieren meters diep bevroren. Zóó zijn onze zielen....
Wij kennen de uitersten van blijheid, vreugde en lust, rakend aan den diepsten
weemoed. In ons veranderen de stemmingen voortdurend, liefde, medelijden en
barmhartigheid, wreedheid. Wij kunnen engelen en duivels tegelijkertijd zijn.’
Zij zweeg. Hare donkere oogen keken mij onverhoeds peinzend, stil aan en toch
scheen haar kijken naar binnen gericht.
‘Waarom zeg je mij dit alles zoo?’ vraagde ik. Zij, starend, antwoordde niet. En
ik bleef haar aanzien tot zij mompelde als voor zich heen:
‘Niets, niets, het is niets geweest.’
Zij drong zich dicht tegen mij aan, hare heete handen in de mijne.... ‘Laten we zóó
nog blijven, nog een korte poos en dan zal ik je van Stiegnka Razin vertellen,’
fluisterde zij....
....‘Nadat zij de kooplieden uit Perzië overmeesterd en den buit verdeeld hadden,
deed Stiegnka een laatste rondgang door het vaartuig. Het was wel gebeurd dat in
diepste, geheime schuilhoeken zich nog enkelen verborgen wisten te houden, die
later waren ontkomen en die, na nachtelijke vlucht, de kozakken waarschuwden, zoo
dat de bende zich alleen
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door gewaagde listen in veiligheid kon brengen. Het waren alle boeren die genoeg
van het landleven hadden en die, zooals dat bij ons vaak voorkomt, gelijkgezinde
zwervers vindend, zich daarmee verbonden in wonderlijke saamhoorigheid, om
daarna uit hun midden den ataman, den hoofdman te kiezen.
Want het eenzame zwerven nabij de grenzen bracht de gevaren en de rampen der
gevangenschap in Perzië. De boeren kennen velerlei handwerk. Om een huis te
bouwen hebben zij geen timmerman noodig, zij zamelen stammen en zagen planken,
zij metselen met zelfgebakken steenen den grooten, breeden warmen bedoven en de
ligplaatsen daarom heen, dekken de daken met het Wolga-riet, zij hakken in de
bosschen hun brandhout. Zij kunnen smeden, de lange, scherpe messen maken,
waarmede zij beer en wolf jagen. Zij zijn zadelmakers, zij weven hunne roubacha's
en overkleeden van witte zijde of wol, en van linnen. Daarna sieren zij deze met
kleurige borduursels, ook hunne kouchaks weven zij, de bloedroode gordels, en de
touloups, overkleeden, warm met schapenwol gevoerd. Zij kunnen paarden beslaan
en huiden looien, hunne laptis rond de voeten vlechten, de partjankis wikkelen om
hunne beenen, daarover heen bij grootste koude de vilten laarzen.
Vaak hebben de Perzen zulke gevangenen tot lijfeigenen gemaakt die allerlei
huiswerk doen en arbeiden op het land. Tegen hun ontvluchting weren de Perzen
zich met een nooit falend middel, eeuwen oud Tartaarsch gebruik. De hielen worden
opengesneden en gehakt paardenhaar er in gedrukt. Daarna groeit het vel over de
dicht genaaide wonde. Geen der dus verminkten ontkomt. Na langen tijd kunnen zij
strompelen door het huis en tot allerlei klein werk gedwongen, later ook arbeiden in
het veld. Maar kreupel blijven zij heel hun leven.
Toen Stiegnka Razin de Perzische prinses in een der ruimen verborgen gevonden
had, droeg hij de bezwijmde aan dek, en hij was gelijk zijn genooten getroffen door
haar schoonheid. Hij sloot haar in zijn hut en nam deel aan het feest van den buit.
Hij dronk en danste en zong met de anderen, schijnbaar in uitzinnige vreugde. In
zijn hart groeide de donkere weemoed omdat een groote en vurige liefde voor de
schoone Perzische daarin opgelaaid was, en traditie de genooten verbiedt om binnen
den kring een vrouw te brengen en haar te bezitten.
Zij bleef in Stiegnka's hut vele dagen en nachten, terwijl het schip de Wolga opvoer
en zijn hartstocht voor haar gestadig groeide. Tot hij eindelijk door zijn afzondering
ijverzucht in de anderen ontstak, al waagde geen daarvan te doen blijken, want voor
zijn leven is de ataman onschendbaar opperhoofd, Zóó duldden zij, maar hun afgunst
groeide, en, ondanks hun gelofte, óók hun argwaan.
Een zwoelen Meidag, de avond was nabij, hoorde Stiegnka op een
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maal hoe een donker gezang begonnen werd, aanzwellend, half een klacht, half
duistere wrok:
‘Wáár is onze ataman, de sterke, de onverschrokkene, die ons voorging in het
luistervol avontuur, waarin buit ons wachtte na buit? Zijn oog ziet somber en schuw.
Wij blijven hem trouw ook al wendt hij zich van ons, ook al staart hij heen over den
stroom. Waarom verbergt hij zich tusschen de schemerige wanden, achter de zijden
tapijten? Waarom verbergt hij een deel van wat ons gezamenlijk toekomt?
Hij zingt onze liederen niet meer mee, hij danst onze dansen niet.
Hoe lang nog zullen wij moeten geduld oefenen?
Hoe lang nog zullen wij dulden?’
En dag na dag vaker herhaald, en donkerder, klonk dit gezang Stiegnka Razin
tegemoet, wen hij in duister peinzen trok over het dek en over het water uitzag.
Tot op een avond, toen de mannen al dichter genaderd voor de deur van zijn hut
hun wrokkig gezang herbegonnen, plotseling Stiegnka Razin met wild gebaar te
voorschijn trad.
Woest zwierde zwart, lang haar hem voor het gelaat. In zijn armen droeg hij de
schoone Perzische en een waanzinnig lied zong hij:
‘Moeder! Wolga! Machtige!
‘Gij die ons heil zijt, ons alles geschonken hebt, voorspoed en overvloed, Gij die
ons leven zijt en onze eenige glorie! Nooit hebben wij nietswaardigen, wij
ondankbaren, ons deemoedig getoond. Nooit U dank gebracht, noch geschenken.
Maar hier is het kostbaarste en het allerschoonste voor nu en tot in eeuwigheid!!....’
En losrukkend van zijn kleed de klemmende handen der in doodsangsten worstelende
Perzische, wierp hij haar van zich weg in de rivier. En toen het water zich boven
haar sloot, klonk zijn waanzinnig-smartelijke kreet:
‘Hier is ons offer voor nu, voor eeuwig.... Wolga!....’
Nietochca zweeg, als vervaard door de vizioenen die zij had opgeroepen.
‘Je verhaal is wreed, Nietochca,’ sprak ik eindelijk, toen de stilte, na haar staag
vertellen, zoo vreemd bleef in dit schemerig vertrek der gouden glanzen. Gevangen
in dien wilden gloor van Stiegnka Razin's geschiedenis, had ik een wijle, naar de
iconen turend, niet bemerkt hoe Nietochca als in een bevangenis voor zich uit
schouwde. Alles scheen voor mijn oogen zich te verwarren, in een te vloeien tot een
wonderlijke gewaarwor-
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ding van lust, van vreemd genieten, half in den geest, half dringen der zinnen. En ik
moest mijmeren over den eersten avond waarop ik haar had ontmoet in het theater,
waarop ik met haar gesproken had, toen wij er dicht nevens elkander onze thee
dronken nabij het fonkelende buffet. Later in de slede door den sneeuwstorm naar
haar huis gereden, kwamen de wonderlijke uren daar, die vreemde, vreemde
bedwelming waarin ik geraakte, zoodra ik den drempel harer kamer overschreed en
zij mij vertelde van haar huwelijksleven en haar weduwschap. Hare woorden brachten
mij in een nimmer beleefden staat. Was het de wijze waarop zij haar taal sprak, het
eigen-aardige indringende van den klankval dier woorden?
Nu bemerkte ik op eenmaal aan het zijden geritsel van haar gewaad dat zij wilde
opstaan, want de tallooze gouden muntjes van haar armband rinkten als heel zachte
schelletjes. Maar voor zij geheel was opgerezen, wilde ik haar zacht weerhouden. Ik
was als in verzadigdheid van geuren en geluiden en zachte halftinten geraakt en
wanneer ik mij nu goed bezin, niet meer volkomen meester van mij zelve. En toen
zij zich nu over mij heen ging buigen, nauwelijks beschuttend met hare hand een
deel van wat herinnerde aan haar gruwelijke verwondingen en dat voor mij zichtbaar
werd: riep ik uit:
‘Nietochca, blijf zooals je daar was. Dat ik je lang, lang aankijk en mag luisteren,
alleen maar mag luisteren naar je stem.’
Toen voer ik overeind.
Terwijl ik te kussen trachtte wat zij nu verborg als gewoonlijk, voelde ik hoe haar
wederstand minder en minder werd en hare zachte vingers slechts heel licht mijn
voorhoofd raakten.
‘Ja,’ riep ik in woeste vreugde, want ik voelde dat na dezen nacht het geheim van
het verleden niet meer zou zijn.
‘Vertel mij nu, waarover je dien eersten nacht gesproken hebt, van dat feestelijke
in den herfst! Ik bemerkte het wel, je wilde mij nog meer zeggen, vertel dat nu van
het herfstfeest:’
Opstaand antwoordde Nietochca: ‘Goed, ik zal je vertellen wat wij deden wanneer
de eerste sneeuw gevallen was, maar laat mij dan eerst de sigaretten zoeken.’
Heel licht schreed zij door het vertrek en uit een lade in een commode nam zij een
doos met sigaretten van de soort zooals men ze in Rusland rookte, lang vóór den
oorlog. Het was dien avond de eerste maal dat ik Nietochca zag rooken.
Zij zeide: ‘Als ik den reuk adem van deze sigaretten, dan komt in dien geur het
verleden weder naar mij toe en het is alsof ik nogmaals in den voorbijen tijd leef en
besta.’
Dus rookten wij beiden die geurigste en zeldzaamste der tabakken.
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Terwijl Nietochca verhaalde, was ik van den divan afgegleden; ik zat en leunde daar
tegen, nevens hare voeten, half tegen hare knieën, en keek naar haar op....
‘Dat waren prachtige tijden en nog altijd gaat mijn hart daarheen als ik mij
koesteren wil in de onbezorgdheid van mijn mooiste herinneringen:
‘Heel het dorp deed er aan mee, aan die jachten te paard, alle mannen en soms
ook enkele vrouwen. Ik was een van haar. Ik hield van alles wat aan de jacht
verbonden was. Want half Augustus reeds zagen wij met verlangen uit naar de eerste
sneeuw.
Dat is niet de sneeuw uit je lage land aan de Noordzee, die dadelijk smelt en het
landschap soms niet eens verandert in den winter, maar dat is de sneeuw die acht
maanden van het jaar bij felle vorst blijft liggen.’
‘O! Die sneeuw is als een gedicht!’ riep Nietochca, terwijl zij hare armen rekte.
‘Want wij jagen alles wat in het najaar gejaagd kan worden: De g h u c h a r , de
goedige, schommelende korhoenders, de z a i a t z , schichtige haas, de v o l k , gulzige
wolf, de o l e g n het snelle rendier en dan de zware m e d v e d , de groote, ruige,
gevaarlijke beer.
O! Die eerste sneeuw in het begin van September!
De voetsporen van al die dieren waren er in zichtbaar en al die afdrukken tooverden
ons voor, wàt voor onze oude schietgeweren bestemd was en wàt voor de lange,
scherpe messen, die aan dikke, zware stokken gebonden, op lansen geleken, Want
daarmede jaagden we den beer en van dat vermaak hield ik zelf het meest, wanneer
de porocha, de jacht der eerste sneeuw, gekomen was. En eindelijk gebeurde het.
Op een half uur afstand van ons huis begon het bosch. Een uur voor zonsopgang
reden wij er heen, allen te paard, Er lag over die stilte slechts weinig sneeuw en
omdat het eenige dagen voordien gevroren had maakte de gladheid het noodig de
paarden op scherp te zetten en ook om ijzeren punten aan de hakken onzer laarzen
te doen. Alleen Pietia, mijn man, en ik, hadden dit verzuimd. Wij jaagden heel dien
zonnedag in het woud, volgend de sporen. Wolven zagen wij niet, doch wel allerhande
wild en ook de indrukken van den medved, vooral op de open plaatsen in het bosch,
waar de houthakkers aan het werk waren geweest. Onder de zware dennen drong het
licht schaarsch door, doch op die plekken der gevelde boomen, was het helle dag,
als in den zomer, de sneeuw schitterde er met een wonderbaarlijken glans.
Beladen met buit trokken wij huiswaarts, vermoeid maar vol vreugde om de
komende koestering van het verwarmde huis, het lamplicht, den geur der spijzen:
gebraad en b r a g a , het lichte bier. Aan den rand van het woud kwamen achter groote
steenen twee reusachtige m e d v e d s toen onze jachtstoet daar voorbij gegaan was.
Pietia en ik waren toevalligerwijze aan het einde en wij moesten ons aanvankelijk
geheel alleen ver-
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dedigen tegen die onverhoeds aanvallende dieren. Het vrouwtje werd dadelijk toen
het zich oprichtte met de speer doorstoken, maar het verwondde Pietia's paard
doodelijk. Toen de jachtgenooten het gebrul der medveds hoorden, wendden zij, om
te hulp te komen, want zij waren ons een grooten afstand vooruit. In dien tusschentijd
moesten wij de verschrikkelijke aanvallen van den man-beer afslaan. Het gekwetste
paard was gevallen en zieltoogde. Mijn man had de grootste moeite om zich op den
gladden grond staande te houden, terwijl hij met zijn lans toestiet. Die stooten
verwondden den m e d v e d wel, doch zij waren niet beslissend. Ziende dat Pietia
zijn mes trok, om den zich telkens in woede oprichtenden, geweldig grooten beer in
het hart te raken, sprong ook ik van mijn paard, het mes in de handen. Van het
oogenblik af dat ik op den grond stond, tot dat waarin ik den toen zwaar gewonden
beer zich hoog opheffend beide zware klauwen over ons voelde neerslaan, weet ik
alleen nog dit: Ik hoorde de kreten onzer makkers vlakbij, een woeste slag verwondde
gruwelijk het hoofd van Pietia en scheurde de halsslagader open, nog een slag raakte
mij, de klauw half afglijdend langs schouder en borst en ik zonk als in een donkere
diepte, buiten bewustzijn.
Pietia stierf dien zelfden avond, doch ik vernam dit eerst, toen ik vele dagen later
in ons huis tot mij zelve kwam, na felle wondkoortsen, de beer had ook mij schouder
en borst opengereten. Pietia was reeds lang begraven.
Nadien heb ik in de stad geleefd.
De oorlog kwam en de revolutie. Ze zijn als orkanen over mij heengegaan. Ik heb
de opstandige geveinsd om te kunnen leven, in mijn hart bleef ik de vrouw van het
oude Rusland....
En luister nu....
Met Pietia die bezitter van groote bosschen en houthandelaar was, had ik veel in
het Westen van Europa gereisd. Jaren lang heb ik mij als een gevangene gevoeld.
Wat het leven vóór de omwenteling mooi maakte is teloor, veel is hier verworden,
zoo zonder de schoonheid en het avontuur van vroeger! Maar na dezen nacht zal
alles anders worden. Ik wil weer leven. Over onze grenzen wil ik, Westwaarts, en
dan zal ik eerst volkomen vrij zijn. Je had je er op voorbereid alleen te gaan, maar
wij zullen samen reizen. Feodor staat tegen zonsopgang met zijne slede gereed,
binnen enkele dagen zullen wij Polen bereiken. Er is een grensstation waar de
bewakers zorgeloos zijn, in die omgeving zullen wij over de grenzen trekken....’
Ik hoorde Nietochca's zachte stem de woorden spreken in die schemering. Hoe
vreemd was het alles, en als door schaduwen der droomen vergoud van heerlijke
verwachting. Een warm verlangen doorstroomde
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mij. Ik omvatte, zóó dicht nevens haar gezeten, hare knieën....
Wij duizelden neer in de diepten, de donkere, roode kolken der liefde.
Vergetelheid was voorbij, de tijd bestond weer, de morgen gloorde. Buiten rinkelden
de bellen der paarden voor Feodor's slede....
De laatste étappe, het einde der Russische reis....
De schellen waren van het tuig afgenomen, het was avond, met een bleek rood
schijnsel, in het Noord-Westen, waar de lichten schemerden van de gebouwen der
wachters.
Hadden wij ons vergist? Waren wij te veel zuidelijk van het overeengekomen punt
geraakt? Op een maal dwongen een twintigtal, als uit den witten grond opgestegen
gestalten ons, om van den weg ter linker zijde af te wijken. Daar het lot ons gunstig
was, de slede zakte niet weg, en onder de paardenhoeven bleef de bodem hard als
staal, gleden wij voort met grootste vaart. Als een bezetene zweepte Feodor de
paarden, nog vóór de eerste schoten knalden en wij vorderden in de richting van het
bosch. Daarachter was de grens.
Verscheidene malen werd de slede getroffen, telkens stoven er rondom ons
houtsplinters en sneeuw. Als door een wonder bleven wij ongedeerd. Na enkele
minuten slingerden wij om den boschrand, wij herkenden in de verte de torens van
een Poolsch dorp; de grenzen vloeiden hier ineen.
In den vroegen avond en door den nacht vervolgden wij met andere paarden onze
reis naar de nabije stad....
Het was in het einde van Februari dat wij dezen tocht begonnen, maar de sneeuw en
de strenge koude bleven ook in het Westen. Het scheen alsof Nietochca den
Russischen winter tooverde waar zij kwam en alles sloeg in een wijden ban van
sneeuw en vorst. Maar in de tot stikkens toe verhitte treinen van Duitschland zaten
wij veilig en gelukkig dicht nevens elkander; de ruiten waren met ruig glinsterend
ijs bedekt. Eindelijk trokken wij snel door de lage landen, die verstijfd zich strekten
onder de felste koude van het jaar....
Mijn dienstknecht verwelkomde ons, staand op den drempel der koesterende
woning. Geen thuiskomst onder het licht der wintersterren was mij onvergetelijker.
De beide jaren die volgden zijn de gelukkigste van mijn leven geweest.
Nietochca....
Vaak fluister ik haar naam, wanneer ik na lange afwezigheid weer keer in dit huis,
in deze stille kamer waar ik eenzaam ben.
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Aan den wand hangen de iconen die zij mij schonk, kort voor zij heen ging naar het
nieuwe Rusland.
Ik heb geen letter schrift van haar en zij heeft mij nooit gezegd dat het verlangen
haar te sterk werd, en toch kan het niet anders geweest zijn. Onze winters zijn zacht,
onze zomers koel.... Zoo zijn onze zielen....
Twee jaren na haar verdwijning reisde ik in den nazomer naar Rusland, waar vele
der oude gewoonten en gebruiken in eere hersteld waren. Ik kwam in de streek waar
zij jonggehuwd met Pietia leefde en vervolgde daar mijn nasporingen.
Nietochca was er inderdaad teruggekeerd en had er bij landlieden gewoond.
Zij had behoord tot de vrouwen die voor het eerst na jaren uitreden met veertig
andere jagers en jageressen der streek, een helderen herfstdag, toen de dunne
sneeuwlaag schitterde in de Septemberzon.
Zij was met haar paard in den strijd met den medved gedood.
Zij rust naast Pietia in de donkere, Russische aarde.
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Het magisch woord,
door M.E. Klinkhamer - van Hoytema.
Wie waarlijk luistert, leeft in nieuwen staat:
Zijn oude mensch in slaap en de verwachting wakker
En àl verbeeldings wondren in zijn ziel paraat
Om op te schieten uit zijns harts gereeden akker.
Zijn klacht verstomt, zijn bleeke daden zwijgen.
Al onrust saamgebonden in verbeidens koord.
Wat 't oor vangt, zal den ganschen mensch doorzijgen:
't Weldadig wonder van 't voldragen woord.
Ach, luistren naar een stem die niet meer klinkt,
Die enkel diep in 't hart ondoofbaar zingt,
Hoe stil, hoe blank van stilte en door geen zucht gestoord,
Hoe zuiver moet men zijn, om 't broos geluid te hooren,
Om den beminden toon te luisteren uit 't verloren’!
Neen nooit verloren gaat wat eenmaal werd gehoord,
Gedronken door de zinnen naar een bodem, vroom bereid,
Het zieldoorzingend woord, waardoor men leeft, en lijdt....
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Vriendinnen
door Roel Houwink.
IN den laten milden herfstdag zaten zij te samen. Langs het smal terras van het
buitencafétje snorden de auto's. Van de verminkte linden aan den overkant gleden
de eerste gele bladeren naar omlaag. Zij zagen het aan en dachten hetzelfde. Zonder
weemoed. Over het verveloos tafeltje, waarop hun half-geleegde glazen stonden,
glimlachten zij naar elkander. Zij waren moe en het is soms heerlijk moe te zijn. Hun
zwijgende aandacht vloeide uit in Anna's loome fluistering:
- Is het niet dwaas hier zoo te zitten en eigenlijk niets anders te doen dan ons eigen
sterven aan te zien?
- Hoogstens is het sentimenteel, antwoordde Mary; maar wat zou dat voor ons?
Hun glimlach hernieuwde zich. Wat zou dat voor ons, mijmerden beiden en ieder
voelde in zich warm worden de gemeenschap hunner verlatenheid. Wij, die geen
man en geen kind hebben en geen werk, dat ons met zijn zorgen kwelt....
Traag zonken hun handen in den schoot. De bladeren vielen. Hoe lang wachtten
zij al op de dood? De jonge kellner liep meesmuilend aan hun dorre armzaligheid
voorbij. Zij merkten het niet. De weg, dien zij gingen, scheen zonder einde. Hun
oogen verwijdden zich, starend in een blanke geluidelooze verte. Wie zal kunnen
zeggen of zij naar de dood of naar het leven verlangden?
Mary nam haar beursje en telde het geld op het tafelblad neer, Anna duwde het
knarsend hekje open. Uit gewoonte liep zij nog aan den schaduwkant. De woorden,
die zij wisselden, wilden telkens raken aan het zoo even gesprokene, maar een
onverklaarbare schroom hield hen beiden daarvan terug. Hun stemmen werden luider
en onrustiger, doch hun schreden vertraagden zich. Hoe meer de beteekenis afnam
in hun woorden des te zwaarder voelden zij het andere wegen in hun binnenste. Tot
plotseling Anna heesch en snel ademend begon:
- Ik houd het niet uit dit altijd midden in het sterven staan. Toen wij nog, dag en
nacht, tusschen de zieken waren en geen tijd hadden om aan deze dingen te denken,
heb ik het al dikwijls gevoeld, wanneer ik stond voor een gestorvene: er i s geen
leven, enkel dood-gaan; soms in een vlug, bijna dartel tempo, dan martelend langzaam
en heel zelden: zonder het minste voorteeken, als een roof. En nu, in onze rust, nu
wij tijd hebben tot denken, is het gebleven dit gevoel van altijd midden in het sterven
te staan. Weinig menschen ontmoeten wij nog, die ons aangaan
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op de een of andere wijze en toch het nam niet af, maar vermenigvuldigde zich. Nu
kan ik al geen blad meer vallen zien, of mijn gedachten worden teruggebracht naar
dat punt: dat leven slechts, zooals ik het gisteren nog las, uitstel van sterven is. Maar
dàt is niet het erge, dat er geen leven is, maar dat er voor die duizenden, die niet
buiten het leven kunnen, niet iets is, dat het leven vervangt, dat alle levenslust en
levensvreugde zich altijd weer te pletter loopen moet, en geen weet wanneer: nu,
morgen of over vijftig jaar, tegen dien blinden, zwarten muur van de dood. Wat zou
dat voor ons, heb je gezegd; voor ons niets, maar voor die duizend anderen?.... Wij
hebben onze Schuldigkeit gedaan, maar als je dat gevoel nu n i e t hebt?.... Als je
altijd maar meer wilt van het leven, altijd naar wat nieuws verlangt, dat de groote
vervulling brengen zal, waarnaar je van je jeugd af hebt uitgezien?.... Vergeef het
me, Mary, dat ik hard en bitter ben, maar, God, dat is geen leven, dat niets dan sterven
is! Ik herinner me nog hoe ik eens gestaan heb aan het doodsbed van een jongen van
nauwelijks zeventien jaar. Hij stierf als een beest. Het was of hij de dood had willen
wurgen. Maar hij kòn niet, hij moest in de knie. Zoo is hij gestorven. Waarom? Omdat
zijn vader niet al te voorzichtig had geleefd. Wat doet het ertoe. Ik stond erbij. O ja,
ik hielp hem. Ik hield hem vast, ik sprak tegen hem, opdat de dood hem maar
makkelijker klein zou kunnen krijgen! I k bleef leven. Natuurlijk ik was gezond....
Den volgenden morgen, toen ik in de eetzaal was, zag ik aan de overzijde van de
gracht een meisje loopen, gebogen, voortworstelend tegen den onstuimigen
voorjaarswind. Toen begon ik te fantaseeren.... Echt iets voor jou, zul je zeggen....
Het was of haar stem geen geluid meer bezat. Hoog groeide tusschen hen de stilte.
Eerst thuis onder de dagelijksche bezigheden bereikten zij elkander weer. Aan tafel
- het licht sluierde zich reeds - kwam van Mary's lippen het antwoord:
- Ik geloof niet, dat ik het anders voel dan jij. Maar ik herhaal het: wat zou het
voor ons? Waarom zou je nu eensklaps niet meer dragen kunnen wat we toch jaren
- onze beste jaren! - gedragen hebben?.... Omdat we nu zelf zoo dicht dat sterven
genaderd zijn?.... Wij hebben toch altijd midden in dit sterven gestaan. Wij hebben
toch gezien, dat dit alles gebeurt tegen alle liefde en alle gebed in. Herinner je je nog
die vrouw, moeder van drie kleine kinderen? Nog altijd zie ik haar witte verwrongen
handen en die van smart gekromde man aan haar hoofdeneind. Wat beteekende haar
gebed, wat zijn liefde? Niemand zou hebben kunnen sterven in haar plaats.... En
denk dan eens aan de oorlog!.... Wat geeft het opstandig te zijn? Voor de anderen
niets, voor jezelf niets.... Op wie zou je de dood kunnen wreken! Ik houd het niet
uit, heb je gezegd, altijd midden in het sterven te staan; dan is er maar één weg, zelf....
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Zij zweeg, ontsteld over den eigenmachtigen loop, die haar gedachten hadden
genomen. Maar Anna antwoordde met een kalme, nauwelijks omfloerste stem:
- Dat is het niet. Ik kan wel niet-dood-gaan-nog. Wees maar niet ongerust over
me. Ik ben te nuchter om dergelijke dingen te doen. Maar ik zou willen voor de
anderen, dat ik.... dat het mogelijk was, dat door mij.... Nu voel ik alleen al dat sterven,
al dat niet leven kunnen, o m me, maar ik zou willen, dat het i n me was en dat dan
de anderen....
Ook van de iepen voor het venster dwarrelden de blaadjes neer. Ze keken ernaar
alsof ze verwachtten, dat nu aanstonds hun schemerende gedachten tot helderheid
zouden worden gebracht. De lantarens ontbrandden. Het donkere water sloot zich
glinsterend achter een traag voorbijvarende schuit. Voor den onafgeruimden tafel
bleven zij zitten. Fietslichten schoven in onregelmatige bundels over het plafond.
Geen man en geen kind hebben ze en geen werk, dat hen met zijn zorgen kwelt. De
kamer, waarin zij wonen, is donker nu en hun oogen hebben geen moeite meer in
zichzelven te zien. Eens werden zij geboren en een moeder leed pijn om hen en gaf
haar bloed. Hun zwijgen is ingehuld in de duisternis. Alleen het matte glanzen van
hun grijze haar is zichtbaar gebleven. Niemand weet welke droom in de schuchter
naar elkander toegebogen hoofden op dit oogenblik ontsloten wordt. Maar misschien
werden zij enkel geboren om dit oogenblik.
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Simon en Andreas,
door Piet Reyne.
Toen zij dien voorjaarsmorgen buiten traden,
Zong wild en ijl een leeuwerik zijn lied;
't Hing boven hen, toen zij door 't water waadden,
En tuimelde, toen Simon 't schip afstiet.
En 't werk werd goed en zuiver van genade,
Zij zetten 't net uit en zij spraken niet,
En 't was alsof hun donkre oogen baden,
Wanneer zij ernstig tuurden in 't verschiet.
Het water zoog geheim hun kleine prame
Naar waar een rif verdroomd op 't water lag.
En eensklaps riep een man hun beider namen;
Ze sprongen op - het was bepaald sinds jaar en dag...
En toen zij vreemd-ontroerd naar de oever kwamen,
Schoot hel de leeuw'rik op en jubelde onverwacht.
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Tilly
door H.C. Fellinga.
(Slot). XIX.
EENS, toen het tegen den ochtend liep, droomde Tilly, dat de deur zachtjes openging,
en dat Teddy de kamer binnenkwam. Hij boog zich over haar heen, en kuste haar.
Er was iets bijzonder natuurlijks in dezen droom geweest, 't was haar alsof ze de
werkelijke aanraking van Teddy's lippen gevoeld had, en ze was er zoozeer door
ontroerd geweest, dat ze de herinnering er aan den heelen dag in haar ziel meedroeg.
De gedachte, dat Teddy zoo dicht bij haar was geweest deed haar weldadig streelend
aan, en zij verlangde naar het oogenblik, dat zij weer zou gaan slapen, om zich nog
eens te kunnen voorstellen, hoe 't zou zijn, als Teddy haar naderde, en haar troostend
naar zich toe trok.
In den laatsten tijd zag ze Teddy dikwijls, 't leek wel of ze hem altijd tegen moest
komen, waar ze ook liep, maar steeds had ze zich schuw teruggetrokken, bang dat
hij haar zou aanspreken.
Maar nu vandaag na haar droom, die voor haar geen gewone droom was, maar
eerder een visioen, had ze zooveel en zoo intensief aan Teddy gedacht op zoo'n
eigenaardige verlangende manier, dat het haar niet vreemd voorkwam, hem te
ontmoeten, toen ze 's middags uit haar kantoor kwam. Glimlachend, onbeschroomd
keken haar oogen in de zijne, en het scheen haar heel natuurlijk, dat hij haar aansprak,
en dat zij samen opliepen. Als in een droom ging ze met hem mee, en toen ze weldra,
in plaats van den weg te vervolgen die haar naar huis leidde, zich in een rustig gedeelte
van Zorgvliet bevond, waar zij vroeger veel met hem kwam, bevreemdde dit haar in
het minst niet. Alles, wat er gebeurde, scheen aan te sluiten met haar droom. Ze
waren weer samen, en 't was alsof niets hen ooit gescheiden had. Alsof hun liefde
nog was als vroeger. Alsof de wreede jaren van misverstand niet bestonden....
Totdat ze opeens terugkeerde tot de werkelijkheid. Hoe kwam 't, dat ze hier zoo
liep, met Teddy? Tevens werd ze zich pijnlijk bewust van haar ouden, verschoten
mantel, haar verregenden hoed. Ze kreeg tranen in de oogen, en ze beefde zoo sterk,
dat ze nauwelijks op haar beenen kon staan. Maar Teddy ondersteunde haar en voerde
haar mee. Tilly voelde haar wil verslappen, ze wist wel, dat 't niet verstandig was
zich weer door Teddy in beslag te laten nemen, dat het tot niets kon leiden, dat het
haar alleen verdriet en onrust kon brengen, maar ze liet zich gaan. Er was
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zooveel geweest, dat ze Teddy bitter in haar hart had verweten, nu meer dan zes jaar
geleden, zijn schijnbare koele onverschilligheid; haar dringende, smeekende brieven,
die onbeantwoord waren gebleven, maar nu was dat alles vergeten. Ze had geen
zweem van verwijt meer in haar ziel, ze verlangde niet eens meer een opheldering,
en toen Teddy haar vertelde, dat, hoewel hij haar herhaaldelijk geschreven had, hij
nooit eenig antwoord van haar kreeg, totdat hij ten slotte wel had moeten gelooven,
dat het nutteloos was haar nog langer lastig te vallen, was het Tilly, alsof ze 't eigenlijk
altijd wel had geweten, dat Teddy geen schuld had. Dat zij beiden het slachtoffer
waren geworden van het wreede, onoordeelkundige ingrijpen van anderen in hun
leven. Teddy's brieven, die haar niet bereikten, omdat ze onderschept werden door
haar vader; haar brieven, die Teddy niet bereikten, omdat haar vader er voor zorgde,
dat ze niet gepost werden. Maar de brieven dan, die ze zelf gepost had, toen ze in
Amsterdam logeerde? Ook deze had Teddy nooit ontvangen, maar zeker, zeker zou
er ook hiervoor wel een verklaring te vinden zijn, Teddy's moeder immers was altijd
tegen hun engagement geweest.... En, o, ze kon nu niet meer aan Teddy twijfelen....
En nu vertelde Teddy haar van zijn tegenwoordige leven.
Dora, Dora. De mooie, goedgekleede Dora. Zij was goed, Dora. Vroolijk,
beminnelijk. Er viel niets op Dora te zeggen. ‘Ze is eigenlijk veel te goed voor mij!’
De kinderen. O, over de kinderen raakte je nooit uitgepraat. Kinderen om trotsch
op te zijn. Vooral de oudste.
Nee, nee, hij kon niet zeggen, Teddy, dat zijn huwelijk niet gelukkig was, maar
toen hij Tilly weer zag, was 't hem, alsof...., hij wist 't zelf niet.... Tilly's oogen....
Een herinnering aan vroeger. Een verlangen.
Er kwam iemand naast hen op de bank, waarop ze waren gaan zitten, er waren
veel voorbijgangers, er speelden kinderen om hen heen, 't was nu volstrekt niet rustig
meer, waar ze zaten. En de zon was achter de wolken weggekropen .... Tilly huiverde
even.
- 'k Moet naar huis, 't is al laat. Moeder zal niet weten waar 'k blijf....
Teddy had zijn Dora, die eigenlijk te goed voor hem was. Hij had zijn twee
kinderen, waar hij zoo innig veel van hield.
- O, waarom, waarom, heeft hij me niet met rust gelaten, dacht Tilly.
- Dat is ook een latertje, mopperde Toos, toen Tilly thuis kwam, 'k heb weer een
middachie gehad met je moeder! God, wat was ze weer an der end! Tilly, je moet 't
me niet kwalijk nemen, maar 'k geloof toch niet, dat 't op den duur zoo gaat. Dokter
zegt ook, dat zulke patiënten eigenlijk in een inrichting hooren. Voor een gewoon
mensch is 't geen doen der de heele dag mee op te trekken. Je zou zelf ook zenuwziek
worden ....
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'k Wil je nou niet zoo ineens laten zitten, maar denk er nou toch eens over! Of spreek
er eens over met dokter!
Tilly knikte berustend.
- Malle meid toch, die Tilly, dacht Toos, je wist eigenlijk nooit wat je aan haar
had, je kon merken aan haar oogen, dat ze geschrokken was, toen ze der ineens zoo
de dienst had opgezegd, en aan der bleeke gezicht - hemel, wat was die Tilly wit
geworden - maar ze zei niets, boe noch ba! Nou, ze moest 't per slot zelf weten!

XX.
Truus, die altijd zoo goed ingelicht was, had het Tilly allang verteld: er bestonden
plannen, dat de zaak van Molenaar en Kok naar Amsterdam overgeplaatst zou worden.
Zoo ongeveer het heele personeel zou meegaan, en de salarissen zouden verhoogd
worden, omdat het leven in Amsterdam duurder was dan in Den Haag. Truus was
ingenomen met de plannen; ze sprak den heelen dag over niets anders. Amsterdam
was zoo'n leuke stad; ze zou bij haar tante in huis komen; ze hield wel eens van een
veranderingetje; haar tante was zoo'n gezellig mensch; je kon toch niet altijd bij je
moeder thuis blijven; enz. enz.
Ook Tilly was vervuld van het plan, ze hoopte vurig, dat Truus zich niet vergiste,
want voor haar had dit gaan naar Amsterdam een heel andere beteekenis, het zou
voor haar in zekeren zin een oplossing van haar moeilijkheden meebrengen.
Het wonen in een andere stad zou haar er voor vrijwaren Teddy telkens te
ontmoeten, en telkens weer die emotie te ondergaan, die haar alle gemoedsrust benam.
't Zou haar ook wel verdriet kosten hem niet meer te zien, maar toch het was beter
voor hen beiden.
Het hoogere salaris, dat ze in Amsterdam zou krijgen, zou het misschien doenlijk
voor haar maken betere hulp bij moeder te nemen, Toos wou toch niet blijven, en
alles wel beschouwd zag ze in, dat ze beter af zou zijn met een juffrouw, die ze een
hooger loon betaalde, maar die wat minder pretenties had.
Ze bewoonde nu op het oogenblik een benedenhuis, dat het eigendom was van
haar broer; een van de manieren, waarop Jan zijn moeder hielp, was haar vrij woning
te geven, en ze had Greta dikwijls hooren zeggen, dat het eigenlijk zonde was, dat
moeder en zij dat mooie benedenhuis bewoonden met haar tweeën, en dat Jan veel
beter zou doen het te verhuren, daar het zeker wel acht honderd gulden per jaar zou
opbrengen. Als Jan moeder dat bedrag eens zou willen geven, dan zouden ze zeker
in Amsterdam wel een étage kunnen vinden, die goedkooper was, en zoo doende
wat meer geld overhouden voor hun andere levensbehoeften. In
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ieder geval, Tilly meende, dat ze beter af zou zijn in Amsterdam dan in Den Haag.
Als Truus zich nu maar niet vergist had! Volgens Truus zou de verandering begin
September plaats hebben, en binnen enkele dagen zou alles definitief beslist worden.
Den eersten Juni hoorde Tilly, dat zij niet tot de gelukkigen behoorde, die mee naar
Amsterdam zouden gaan, maar dat ze tegen September naar een andere betrekking
zou moeten uitzien.
- Kom, Tilly, wat kan 't je schelen, je krijgt wel een ander baantje, troostte Truus
haar, je hebt nog drie maanden om op je gemak rond te zien, en zoo schitterend waren
je vooruitzichten hier toch ook niet! Maar Tilly was bitter teleurgesteld, nu eerst
besefte ze hoeveel ze zich had voorgesteld van haar gaan naar Amsterdam. Ook wist
ze heel goed, dat het lang niet gemakkelijk zou zijn een andere betrekking te vinden,
en zij zag op tegen het solliciteeren en alles wat daaraan verbonden was, als tegen
een taak, die haar krachten verre te boven ging.
Omstreeks dien tijd waarschuwde dr. Wouters haar, dat het noodig was, dat ze
andere maatregelen nam met het oog op haar moeder.
- Die juffrouw Klaassen is een goed mensch, en 'k twijfel er niet aan, of ze is goed
voor je moeder, maar of zij de persoon nu wel is om een dergelijke patiënt te verplegen
.... Nee, Tilly, geloof mij, 't zou veel beter zijn, als je je moeder ergens anders onder
dak bracht. Of, als je daar te veel tegen opziet, neem dan een flinke pleegzuster, maar
wacht er niet te lang mee. Je moet nu eens met je broer overleggen, wat er gedaan
moet worden.
Tilly luisterde stil toe, er was een starre uitdrukking in haar gezicht gekomen, ze
kon geen woorden vinden. Dr. Wouters' vriendelijke stem ging maar steeds voort
met te betoogen, dat 't werkelijk noodig was, dat er verandering kwam in den toestand.
- Een pleegzuster, een goeie pleegzuster, dat is wat je moeder noodig heeft, maar
natuurlijk, dat is vrij kostbaar, daarom zou 'k zeggen, dat je ook wel werk zou kunnen
maken van een inrichting. Heusch, Tilly, je stelt je dat verkeerd voor, eigenlijk zou
een inrichting nog 't beste zijn. Als je wilt, kan 'k wel eens voor je informeeren....
Tilly schrok op. Nee, nee, zei ze met heesche stem, moeder moet een verpleegster
hebben. Ik zal er met Jan over spreken. Hij moet mij helpen!
- Ja, dat spreekt van zelf, en 'k geloof niet, dat 't voor Jan zoo'n bezwaar zal zijn.
Ik heb gehoord, dat z'n zaken uitstekend gaan, niet, dat 't mij aangaat, maar .... Nu,
Tilly, houd maar goede moed, en zorg, dat je wat meer kleur in je wangen krijgt!
- Tilly, Tilly, wat heb je lang met de dokter zitten praten! Wat is er toch, klonk
moeders beverige, angstige stem.
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- Dat zal 'k u allemaal eens vertellen, moeder, en 'k denk, dat u 't wel geschikt zult
vinden, zei Tilly opgewekt. Dr. Wouters zegt, dat u wat betere verpleging noodig
hebt. Hij is niet zoo erg ingenomen met Toos, maar ze is ook niet bijzonder handig,
vindt u wel?
- Handig, Tilly, dat schepsel! 't Verbaast me af en toe, dat er nog een stuk heel
blijft in huis! 't Lijkt soms, of ze 't expres doet! En 'k kan je niet zeggen, hoe ze me
verveelt met der eeuwige gebrei! En 'k weet niet, of je 't wel eens opgemerkt hebt,
maar ze stookt dr. Wouters tegen me op. In de laatste tijd is 't aldoor: 't Is onmogelijk
met mevrouw om te gaan, zulke patiënten hooren in een gesticht!
- Zei ze dat werkelijk, moeder?
- Nu ja, hoe ze 't precies zei, komt er niet op aan, maar 't kwam er toch op neer.
Zie je, nu ze toch weggaat, kan 't haar niets meer schelen. Eerst deed ze wel haar
best, hoewel 'k haar altijd een onbeschaafd, vervelend mensch heb gevonden, die
nare luilak, die jou maar laat sjouwen. 'k Zal blij zijn, als ze weg is. En dan moeten
we een aardig jong pleegzusje nemen, Tilly. 't Is zoo prettig zoo'n vroolijk jong ding
om je heen te hebben. Die hebben zooveel toewijding. En natuurlijk moeten we ook
een dagmeisje er bij hebben. Weet je nog wel, Tilly, dat we vroeger zoo'n aardig
kind gehad hebben? Met zoo'n frisch lief gezichtje, en zoo'n mooie lange vlecht. Ze
was niet ouder dan veertien jaar, en ze verdiende maar een paar gulden in de week,
maar wat had 'k een wil van haar! Zouden we zoo iets nu ook niet kunnen krijgen?
Mij dunkt, als we eens adverteeren....
Nu begon moeder zich te verdiepen in het verleden, alle dienstmeisjes, die ze sinds
haar trouwen had gehad kregen een beurt. Eentonig klonk haar stem. Tilly luisterde
niet meer. Wat zou ze beginnen, als Jan haar niet zou willen helpen? Als Greta 't niet
goed zou vinden? Als Greta haar wil nu eens zou doorzetten, en als ze moeder tòch
in een gesticht zouden willen doen! En zij, zijzelf was machteloos. O, waarom had
ze juist nu haar betrekking moeten verliezen!
Toen Tilly dien avond naar haar broer wilde gaan om de zaak met hem te bespreken
merkte ze, dat ze niet kon. Ze was werkelijk lichamelijk niet in staat te gaan. Zoo
was het dus, als ‘je beenen je hun dienst weigerden.’ Ze voelde zich zoo misselijk
en zwak, dat ze moest gaan zitten. In diepe verslagenheid zat ze stil voor zich uit te
staren. Haar mantel, haar verschoten, licht blauwen mantel had ze op haar schoot.
Hemel, hoe armoedig was die mantel geworden! Ze had er het vorige jaar een paar
kunstbloemen op genaaid, maar die hadden ook alle frischheid verloren. Als in
gedachten begon ze ze er af te tornen, maar nu werd het nog erger, want de plek,
waar de bloemen hadden gezeten was helder blauw gebleven, en stak opvallend af.
Moedeloos liet ze den mantel van
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haar schoot glijden. Maar wat kon 't haar eigenlijk ook schelen! Ze zou Jan schrijven.
Ja, dat was 't beste maar, ze zou schrijven.
't Was alleen wat moeilijk om te beginnen, maar toen ze eenmaal aan den gang
was, ging het beter. Hoe veel gemakkelijker viel 't haar te schrijven dan te spreken!
Ze herinnerde zich hoe 't de vorige maal gegaan was, toen ze moeders zaak had
moeten bepleiten, en hoe Greta's vijandige houding haar had belemmerd. Nu was 't
haar, alsof ze met Jan alleen was, en dat ze haar hart onverhinderd kon uitstorten.
Hoe langer ze schreef, hoe zekerder ze werd van haar zaak. Ze voelde, dat haar
woorden indruk moesten maken op Jan. Jan hield immers zooveel van moeder, hun
lief, trouw moedertje! Hoe goed en onzelfzuchtig was ze niet altijd geweest! Moesten
zij nu niet alles doen om haar laatste levensjaren zoo aangenaam mogelijk te maken!
En ook beschreef ze den angst, dien moeder had, dat ze weer in een inrichting zou
worden opgesloten, en ze vertelde uitvoerig van moeders vorige ervaringen.
Toen Tilly haar brief af had, voelde ze zich heerlijk kalm. Ze twijfelde nu volstrekt
niet meer aan Jan. Ze was wel dwaas geweest bang te zijn, dat hij niet zou willen
meewerken. Greta zou natuurlijk wel haar best doen Jan te influenceeren, maar ten
slotte, als 't noodig was, kon Jan toch ook toonen, dat hij een wil had!
Het was inmiddels laat geworden, maar ze wilde niet naar bed gaan, voor ze haar
brief gepost had.
Morgen zou Jan de brief ontvangen, en alles zou in orde komen.
Moeder sliep al, toen ze op de kamer kwam. Geruischloos kleedde ze zich uit, en
legde zich op de divan neer. Nu moest ze niet meer tobben, maar haar best doen te
slapen. Jan zou geen weerstand kunnen bieden aan haar smeekbeden, en had dr.
Wouters niet gezegd, dat 't hem zoo goed ging in zijn zaken? Die goeie dr. Wouters,
die altijd alles wist!
Even glimlachte ze, toen ze er aan dacht, dat Greta hem eens een ‘oud wijf, dat
zich altijd met ieders zaken bemoeit’ had genoemd. Ze was zoo moe nu, dat ze wel
gauw zou inslapen. Maar opeens was het haar, alsof een stem diep in haar ziel tot
haar zei: ‘Jan zal je niet helpen. Hij zal niets voor moeder doen. Hij zal doen, wat
Greta zegt. Hij zal misschien even ontroerd zijn, als hij je brief leest, maar als Greta
er zich tegen verzet, zal hij geen vinger uitsteken om moeder te helpen.’
‘Maar zal hij dan geen medelijden met moeder hebben? Het is toch zijn moeder!’
bracht Tilly hier wanhopig tegen in.
‘O, ja, hij zal medelijden met haar hebben,’ antwoordde de meedoogenlooze stem,
‘maar toch zal hij alleen doen, wat Greta wil, en Greta heeft andere plannen voor
moeder.’
Eerst toen het morgenlicht kwam viel Tilly, uitgeput van haar zorgen en verdriet
in slaap.
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Ze zaten aan het ontbijt, toen Jan Tilly's brief kreeg. Greta was druk bezig met de
kinderen, maar ondertusschen had ze geen oog van Jan af. - Wat een lange brief!
dacht ze. Wat zou Tilly nou alweer hebben?
- Wel? vroeg ze ongeduldig. Wat schrijft Tilly? Zeker weer wat met moeder!
Jan las door, en mompelde wat.
- Nu, dat noem 'k nog es een brief! Je laat je thee koud worden. 't Is zeker heel
gewichtig. Wat zit je toch te kijken als een uil in doodsnood! Geef liever eens
antwoord!
Jan stond op. - Daar dan! riep hij. Hij wierp Greta den brief toe; de blaadjes
fladderden op den grond.
- Ik ga, zei hij kort.
- Jan, je eitje! riep Greta hem nog na, maar hij scheen haar niet te hooren, en sloeg
de deur achter zich dicht.
Zoo prikkelbaar als Jan soms kon zijn!
Toen Jan dien middag om zes uur thuis kwam, begroette Greta hem met een meewarig
gezicht.
- Ik ben zelf maar eens poolshoogte gaan nemen, maar Jan 't was treurig, werkelijk
treurig met moeder. Die dokter van der kan nog al eens overdrijven, maar ditmaal
toch niet, hoor! 't Was veel erger, dan 'k had kunnen denken. Och, och, wat een
toestand! Ik belde aan, en werd eerst niet opengedaan. Nu, ik belde nog maar eens,
en toen kwam dat manke schepsel, dat Tilly tot ‘gezelschapsdame’ heeft aangesteld,
langzaam naar voren. Ze is, tusschen twee haakjes, niet erg goed bij der hoofd.
- Mevrouw kan geen bezoek hebben, zei ze heel onbeleefd. Natuurlijk stoorde 'k
me daar niet aan, en liep door naar moeders slaapkamer. Verbeeld je, 't was elf uur,
maar er was nog niets aan die kamer gedaan. Er stond een afgehaald bed, en de
gordijnen waren nog neer, en woeien zoo echt ongezellig heen en weer.
- Bah, zei ik, is me dat een boel hier! M'n eerste werk was de gordijnen op te
trekken, want 't was zoo donker, dat 'k moeder bijna niet kon zien .... Jan, 'k schrok
van moeder! Ze lag toch zoo raar wild te kijken, en bang dat ze voor me was! Je kan
't je gewoon niet voorstellen zoo iets, ze trok de dekens over haar hoofd! 't Was
afschuwelijk! Tilly noemt dat zenuwziek, nu ik zeg, dat ze gewoon stapel is!
- Dus dan vind je ook, dat 't noodig is, dat we voor een flinke verpleegster zorgen?
- Een verpleegster! Och, wat! Dat zegt Tilly; dat zegt die dokter niet! Nee, Jan,
we hebben nu lang genoeg gesukkeld met moeder. We moeten nu eens maatregelen
gaan nemen. Morgen ga 'k zelf naar dr. Wouters, en dan zal 'k alles met hem
bespreken. En nu moet je ook eens
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verstandig zijn, en me niet altijd tegenwerken. Ja, 't klinkt wel hard, maar gekken
laat je nu eenmaal niet rondloopen. En dan is er nog iets, heb je wel eens aan Tilly
gedacht? Ik houd m'n hart soms vast voor Tilly, Als we niet oppassen, gaat Tilly
dezelfde kant uit van moeder. Och, 'k had toch eigenlijk zoo te doen met Tilly! Dat
jonge schepsel, en altijd met zoo'n patiënt als moeder! Nee, Jan, 't is onze plicht om
Tilly een handje te helpen. Ze is tegen zichzelf in, dat arme kind!
- Maar ze zal 't zoo vreeselijk vinden, als moeder ergens in een inrichting is!
- O, gekheid! Ze zal daar gauw genoeg aan gewend zijn! Die gestichten van
tegenwoordig zijn allemaal zoo schitterend modern ingericht, en bovendien, denk
je, dat een mensch als moeder er nog weet van heeft, waar ze is? En Tilly zal der
rust niet kennen, als moeder eenmaal veilig is opgeborgen. Ze zal heelemaal opfleuren.
Jan zuchtte even. Ja, Greta had wel gelijk, als Tilly 't nu ook maar wou inzien!
En nu werd Greta heel actief, want er moest veel gedaan worden, en ze wist heel
goed, dat er niets zou gebeuren, als zij 't zelf niet deed. In de eerste plaats moest ze
naar dr. Wouters gaan. Nu, dat zou niet zoo moeilijk zijn. Natuurlijk zou die wel
begrijpen, dat dat dwaze plan van een pleegzuster te nemen voor moeder, dat Tilly
waarschijnlijk zelf had verzonnen, niet door kon gaan.
- Ze is nog zoo bitter jong, dokter, zei Greta, en ze lijdt zoo onder deze
onnatuurlijke toestand. Ze wil zoo graag haar moeder bij zich houden, maar als haar
krachten nu ook eens te kort gaan schieten? Mijn man en ik zouden zoo graag zien,
dat Tilly nog eens wat genoot van haar mooie jeugd. Dat ze nog eens echt onbezorgd
jong kon zijn. Ze kan er soms zoo afgetobd uitzien, dat arme kind! Ja, dokter, 'k zeg
‘kind’, want voor ons is Tilly nog zoo echt een kind. U moest eens zien, hoe vroolijk
ze kan omspringen met mijn kleuters. Een kind met de kinderen. En dan ineens is 't:
‘'k Moet naar huis, moeder heeft me noodig!’ Dan is 't alsof er een wolk over haar
gezichtje trekt....
't Was heelemaal niet zoo moeilijk dr. Wouters er van te overtuigen, dat het wel
geschikt zou zijn, mevrouw Branders in een inrichting te doen opnemen. Hij gaf
Greta zelfs eenige adressen op, en schreef er de tarieven bij.
- Zes-en-twintig-honderd gulden, las Greta, en borg het stukje papier zorgvuldig
in haar tasch zonder iets te zeggen.
- Hij denkt zeker, dat wij millionnairs zijn, dacht zij, en besloot zelf maar eens
goed overal te informeeren. Gelukkig, dat er zoo'n haast niet gemaakt hoefde te
worden!
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XXI.
Solliciteeren. Brieven schrijven. Bezoeken afleggen. Teleurstelling op teleurstelling.
Tilly begon aan zichzelf te twijfelen. Zou ze wel ooit een betrekking krijgen? En
iedereen had nog wel gezegd, dat het haar niet moeilijk zou vallen iets goeds te
krijgen. Ze begon er moedeloos onder te worden. 't Was of niets haar meer kon
gelukken. Een meisje, dat vol zelfvertrouwen en moed het leven doorgaat, zal eerder
slagen dan een meisje, dat door zorgen en verdriet gekweld, geen uitkomst meer ziet.
't Was na Greta's bezoek, nu ongeveer een week geleden, dat Tilly den moed was
gaan opgeven.
‘Jan en ik zijn besloten moeder in een inrichting te laten opnemen.’
Greta was - vreemd voor haar - zenuwachtig geweest, had Tilly haast niet aan
durven kijken. Ze had tranen verwacht, protesten.
Maar Tilly had het vrij kalm opgenomen.
‘Natuurlijk’, had Greta gezegd, ‘er is geen haast bij, 'k moet eerst nog eens goed
informeeren, maar die manke juffrouw kan zeker nog wel wat op moeder passen’.
‘Ja’, had Tilly geantwoord, ‘dat denk 'k wel’.
Nog nooit had Greta Tilly zoo gedwee gezien. ‘Ze wordt nu toch wat verstandiger’,
dacht ze.
't Was na dit bezoek van Greta, dat Tilly den moed ging verliezen.
O, natuurlijk, ze zou wel een betrekking krijgen. Iedereen kreeg wel een betrekking
ten slotte. Ze zou heusch niet van den honger omkomen. Ze had trouwens allang een
baantje hebben kunnen krijgen, als ze zich tevreden had willen stellen met een klein
salaris, maar dat was 't juist; ze had zooveel willen verdienen, dat ze genoeg zou
hebben om moeder bij zich te houden. Dan zou zij tegen Greta kunnen zeggen: ‘Ik
ben besloten moeder thuis te houden!’ Maar nu ze zag, dat ze moeder toch niet kon
redden, kwam er een soort van wanhoop over haar, Ze leefde in een voortdurende
nachtmerrie van angst en onrust, ze was zoo moe en neerslachtig, dat het haar soms
nauwelijks de moeite waard toescheen nog langer te strijden.
- 'k Heb je schoonzuster bij me gehad’, zei dr. Wouters tegen Tilly, toen hij zijn
patiënt nog eens kwam opzoeken. Natuurlijk begreep hij wel, dat Tilly 't al wist, het
was alleen bij wijze van inleiding, dat hij zoo begon.
Tilly keek hem aan. Haar lippen beefden, ze scheen te worstelen met haar
aandoening, en plotseling barstte ze in tranen uit. Ze had zich zoo graag goed willen
houden, ze had een grief tegen dr. Wouters omdat hij haar afgevallen was, en ze had
zich voorgenomen hem eens te zeggen, wat ze van hem dacht. Maar nu, zwakke,
machtelooze tranen!
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Dr. Wouters, wat verlegen, - zijn geweten was niet heelemaal gerust, - en hij gevoelde
zich nooit op zijn gemak met een huilende vrouw, trachtte haar te troosten. Hij klopte
haar op den schouder, en deed alsof hij zich volstrekt niet kon begrijpen, wat er aan
scheelde.
- Maar Tilly, wat is dat nu! 'k Dacht nogal dat je blij zou zijn, dat er nu zoo goed
voor je moeder gezorgd zal worden! Of is er soms wat anders? Kom, je maakt je
heelemaal van streek!
Met inspanning van al haar krachten wist Tilly zich te beheerschen. Ze droogde
haar tranen, maar spreken kon ze nog niet. Stil staarde ze voor zich uit, haar bleeke
gezicht was star van verdriet.
- Je bent overspannen, kind. Slaap je wel goed?
Tilly schudde haar hoofd.
- Dat dacht 'k wel. Nu, 'k zal een poeiertje voor je opschrijven, dat neem je 's
avonds dan maar in voor je naar bed gaat, en je zal eens zien, hoe heerlijk je daarop
slaapt!
Tilly glimlachte even heel flauwtjes. 't Was toch wel gemakkelijk, als je dokter
was! Je kon iemand een groot verdriet aandoen, en alles wat je te doen stond om 't
weer goed te maken, was hem een kalmeerend middeltje voor te schrijven! Maar dan
moest hij moeder eens iets voorschrijven, want háár had hij een veel grooter onrecht
aangedaan!
- Wilt u moeder ook een slaapmiddeltje geven, dokter? vroeg zij.
Dr. Wouters, die haar gedachtengang niet had gevolgd, zei eenigszins verbaasd:
- Maar je moeder neemt toch al iets in om te slapen?
- O, ja, dat is waar ook! 'k Kan anders niet zeggen, dat 't haar erg veel helpt. Ze
slaapt bijzonder slecht in de laatste tijd, en ik zou haast zeggen, dat de beste manier
om mij een goede nachtrust te geven, zou zijn, moeder slaappoeiers te geven, waar
ze wat aan heeft, want als moeder niet kan slapen, komt er voor mij ook niet veel
van in.
- Zie je nu wel, dat 't zoo op den duur niet gaat, zuchtte dr. Wouters, en schreef
gedwee een tweede recept. Alsjeblieft, Tilly, en houd je nu maar flink, dan komt
alles wel in orde!
Och, dr. Wouters was toch nog zoo kwaad niet. Hij was wel niet opgewassen tegen
Greta, maar hij meende 't goed.

XXII.
't Wilde eerst maar niet vlotten om een geschikte inrichting voor moeder te vinden,
niet omdat er niet genoeg krankzinnigengestichten zijn, - integendeel er zijn er
zooveel, dat de keuze niet gemakkelijk is, - maar omdat de meeste dergelijke
inrichtingen in klassen zijn ingedeeld, en hoewel het heel eenvoudig zou zijn, de
goedkoopste klasse uit te kiezen, mits de inrichting, met het oog op je kennissen,
niet àl te dicht bij Den Haag
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was, stuitte Greta altijd op verzet van Jan. Want Jan was in dat opzicht zoo
eigenaardig, die kwam aan met: ‘Maar we hoeven toch niet de allerlaagste klasse te
nemen!’ En gewoonlijk was de klasse, die dan volgde, veel duurder, en bovendien
kwamen er meer extra's bij.
't Gevolg hiervan was, dat Greta 't nog maar niet met zichzelf eens kon worden,
ze wou eerst nog eens verder zien. En juist toen ze bijna besloten had de zaak in orde
te maken, om van 't gezanik af te zijn, hoorde ze van een kennis van haar, mevrouw
Pauwels, dat deze een tante had, die al jaren lang verpleegd werd in een soort van
gesticht ergens in de buurt van Breda. Ze had 't er heel goed, en de prijs was werkelijk
matig, zoo ongeveer zeven honderd gulden per jaar.
- Dat zou geknipt zijn voor mijn schoonmoeder, riep Greta, als we dàt maar eerder
geweten hadden!
- Maar mijn tante is heelemaal niet krankzinnig, bracht mevrouw Pauwels hier
tegen in.
- Nu ja, mijn schoonmoeder is dat ook niet bepaald, alleen een beetje, hoe zal 'k
't zeggen, maar er komen veel kuren bij. 't Is er ons alleen maar om te doen haar
veilig onder dak te hebben, vooral met het oog op mijn schoonzusje, die nog zoo
bitter jong en onervaren is, en er heelemaal bij ten onder gaat.
Nu ging alles zoo vlot mogelijk. Greta schreef naar de inrichting, - wat had ze al
niet een brieven geschreven in den laatsten tijd! - ‘'k Word een heele zakenvrouw!’
-, ze kreeg antwoord; er was plaats, ja, zeven honderd gulden per jaar; van alles zes
stuks (of moeder dat hebben zou?); nu ja, gelukkig, er was nu voortgang in.
- 'k Ga er zelf eens heen om te kijken, zei ze tegen Jan.
- 't Is toch geen Roomsch gesticht?
- O, wel nee, hoe kom je er bij! Dan zou mevrouw Pauwels 't wel gezegd hebben.
- 't Komt me wat goedkoop voor, zou 't er werkelijk wel goed zijn?
- Daarom ga 'k juist eens kijken, maar 't is er natuurlijk uitstekend, mevrouw
Pauwels der tante is er al jaren lang. Zie je, dat vind 'k juist zoo schitterend van dit
gesticht, je hebt niet die ellendige indeeling in klassen. 't Is zoo afschuwelijk onbillijk,
dat de eene ouwe dame een mooie kamer voor zich alleen krijgt, en misschien beter
eten, alleen omdat ze toevallig een zoon heeft, die 't betalen kan, terwijl 't andere
oudje zich behelpen moet.
En dus op een gloeiend heeten dag in Juli ging Greta naar Breda om alles af te
spreken.
Ze kwam opgetogen terug. 't Was een schitterende inrichting, misschien niet zoo
modern als die groote gestichten, maar 't was er zoo zonnig! Geen wonder, 't lag
midden op de hei, en Greta had dien dag veel last
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gehad van de warmte, maar 't was zonnig, dat was zeker. En de toon was er zoo
prettig! Dat had je ook niet in die groote gestichten. Ze liet Jan verschillende foto's
zien, die ze had meegebracht.
- ‘Aan den arbeid. Boonen plukken,’ las Jan. Maar dat is toch niets voor moeder!
- 'k Zou niet weten waarom niet! Maar in ieder geval zullen ze moeder geen werk
laten doen, dat te zwaar is voor haar. En kijk deze foto nu eens: ‘Een gezellig
koffiepraatje.’ Wat zitten die oudjes daar knus, hè! En deze: ‘Een kijkje in de
linnenkamer.’ Nee, moeder mag blij zijn, dat ze 't zoo treft, 't is echt een bof.
En nu ging Greta af en toe 's avonds naar Tilly om alles met haar te regelen. Daar
had je moeders ondergoed, bij voorbeeld, Tilly had dat den laatsten tijd wel heel erg
verwaarloosd. Wel, de ziel had bijna geen goed stuk over. En dat Tilly zulke lorren
voor haar koopen kon! Zoo echt ondegelijk! Van alles zes stuks zou nog een heele
uitgave zijn. ‘O, koop maar niets, laat moeder mijn uitzet maar nemen, 'k heb genoeg,’
had Tilly gezegd. Maar Tilly's uitzet, hoewel kostbaar en fijn genoeg, was totaal
ongeschikt voor moeder. Dat Tilly zoo iets zelf niet begreep! En daar zij, Greta, de
eenige persoon was, die gezond verstand had, en 't ook kon gebruiken, zou zij voor
moeders uitzet zorgen. Natuurlijk lag 't meer op Tilly's weg, en ze vond dat Tilly in
ieder geval de kosten moest dragen, maar ze zag tegen geen moeite op. Zij was blij,
dat alles zoo voor den wind ging, hinderpalen schenen er niet meer te zijn, en ze had
nog een plan, waar ze zeer mee ingenomen was. Als moeder weg was, zou ze Tilly
bij zich in huis nemen. Ze wist een huurder voor het benedenhuis, dat kwam dus net
goed, en bovendien, Tilly kon toch niet alleen in dat groote huis blijven!
Jan kwam natuurlijk met allerlei bezwaren aan.
- Dat zal Tilly niet willen, zei hij.
- O, ja, laat dat maar aan mij over! Ze heeft anders niet veel te willen; weet je wel,
dat ze nog geen betrekking heeft? 'k Wou, dat je haar nu eens kon overhalen bij jullie
op het kantoor te komen!
- Er is geen vacature.
- O, met een goeie wil is er altijd 'n vacature. Je moet niet denken, dat 'k geld aan
Tilly wil verdienen, maar 't komt me toch voor, dat 't voor haar zelf veel prettiger
zou zijn, als ze een behoorlijk kostgeld kon betalen.
- Maar waarom wil je Tilly toch met alle geweld in huis hebben, je kan niet met
haar overweg, je hebt altijd wat op haar te zeggen, je houdt niet van haar!
- Ik houd wèl van Tilly! Heel veel zelfs. Maar 'k zie haar fouten, ik ben niet zoo
verblind als jij. Tilly is een goed kind, maar ze is verwend, ze heeft leiding noodig.
En de laatste tijd heb 'k met haar te doen. Ze
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ziet er uit, alsof ze niet genoeg te eten krijgt. Ik zou 't heerlijk vinden haar eens wat
te bemoederen. O, 't zou zoo goed voor Tilly zijn, als ze weer eens in een gewoon
geregeld gezin was. Al dat jonge goed om haar heen zal Tilly heelemaal opvroolijken.
'k Wed, dat ze uit zichzelf zal vragen, of ze Frits weer met zijn huiswerk mag helpen.
En heb je er wel eens aan gedacht, dat de meisjes met September ook allebei naar
de H.B.S. gaan? Wat zou 't dan practisch zijn, als Tilly bij ons inwoonde, voor haar
zelf ook veel prettiger....
Jan begreep, dat Greta 't wel weer winnen zou.
- Ja, alles goed en wel, maar 'k wil niet, dat je pressie op Tilly uitoefent, dat arme
kind heeft al genoeg verdriet.
- O, 'k zal haar volkomen vrij laten, maar 'k mag er toch zeker wel eens met haar
over spreken?
Jan zuchtte maar eens.

XXIII.
De tijd van moeders vertrek naderde nu. 't Was Zaterdagmiddag, den volgenden
Maandag zou moeder overgebracht worden.
Greta en Jan waren naar Tilly gegaan om haar nog voor 't laatst eenige instructies
te geven. Met hun drieën zaten ze in de kleine huiskamer.
Tilly was bleek, en haar oogen waren rood, alsof ze lang en hevig gehuild had,
maar ze was heel kalm nu.
't Trof Jan, dat haar gezicht zoo'n kinderlijke, zachte uitdrukking had, en plotseling
zag hij in haar het jonge zusje van vroeger. Zijn lieve, kleine zusje, dat hij placht te
verwennen en te vertroetelen. Wat was ze bleek, die arme Tilly! En dat vreemde,
treurige in haar oogen!
Jan wendde zich af. Hij kon Tilly's blik niet ontmoeten. Ze had zoo iets hulpeloos,
zoo iets zwaks! Hij kon zich bijna niet goed houden.
- Nu, Tilly, dat is dan afgesproken, zei Greta. Maandagmiddag kom ik moeder
halen met een pleegzuster. Mij dunkt, je moest vragen, of je een vrije middag krijgt,
maar als 'k jou was, ging 'k maar niet mee naar het station, dat dient nergens toe. In
ieder geval moet je mij de huissleutel maar geven, dat is makkelijk. En nu nog iets.
Je moet moeder een beetje voorbereiden. Denkt ze nu nog altijd, dat je werk maakt
van die pleegzuster?
Tilly knikte.
- Toch eigenlijk al te mal! Enfin, ze zal 't wel merken. Vandaag zou 'k nog maar
niets zeggen. Maandagochtend is vroeg genoeg. Nu moet je natuurlijk niet zeggen,
dat het een gesticht is, dat is zoo'n naar woord. Je kan bijvoorbeeld, zeggen, dat het
een rusthuis is, of hoe ze dat noemen. En als moeder nu erg zenuwachtig is, dan kan
je haar wat broomnatrium geven. Dat haal je gewoon bij de drogist, voor een
dubbeltje,
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bijvoorbeeld. Een theelepeltje op een glas water. Zelf zou je dat ook wel kunnen
nemen. Of eigenlijk zou je moeder wel twee lepeltjes kunnen geven, maar zelf neem
je er één.
- Ja, dat is een goed idee, zei Tilly.
- En als moeder dan weg is, kan je regelrecht naar ons toe komen.
- Tilly-lief, zei Jan nu, ik hoop, dat je heel gelukkig bij ons zult zijn. De kinderen
verheugen er zich zoo op. Ze houden zoo veel van hun tantetje. Frits - dat weet je die aanbidt je. En Lucy, dat kleine ding, als ze denkt, dat jij aanbelt, dan straalt haar
gezichtje van blijdschap. En dan holt ze naar de deur als een klein hondje.
Maar de andere kinderen, en wij, in de eerste plaats, zijn ook zoo blij, dat je komt,
Tilly.
Tilly's oogen werden vochtig. Ze wilde Jan bedanken voor zijn vriendelijke
woorden, maar ze kon haar stem niet vinden.
Er viel een stilte.
- Nu, dan gaan we maar. Wij hebben alles nu goed afgesproken, hè, zei Greta om
er een eind aan te maken.
- 'k Heb nu nog anderhalve dag, zei Tilly tegen zichzelf, toen ze weer alleen was, en
opstond om haar kleine huishoudelijke plichten te vervullen. Er was toch nog altijd
wat te doen.
Wat was 't vreemd stil in huis! Moeder sliep zeker. Tilly voelde zich opeens
onuitsprekelijk eenzaam. Zoo eenzaam, zoo verlaten had ze zich nog nooit gevoeld.
Werktuigelijk ging ze voor het middagmaal zorgen. Waartoe diende dat alles?
Waarom was het, dat je op gezette tijden altijd hetzelfde deed, dag in dag uit?
- Tilly, wat eten we vandaag? klonk moeders stem vanuit de slaapkamer. Vreemd,
zooveel belangstelling moeder altijd had in zulke dingen.
Tilly haastte zich naar moeders kamer, en besprak het menu heel uitvoerig met
haar. Moeder was tevreden.
- Ja, Tilly, jij weet 't wel! Jij laat me maar altijd heerlijk smullen! Niet, dat 'k
eigenlijk zooveel om eten maal, 'k ben al tevreden met een klein beetje, maar 't moet
een beetje lekker zijn. Je verwent me wat, kind! Hè, hè, wat heb 'k vanmiddag weer
geslapen. Ik geloof, dat 'k tegenwoordig veel te veel slaap. 'k Word een echte slaapkop.
Maar vanavond wil 'k toch wakker blijven. Dan moet jij me eens wat voorlezen. Dat
vind 'k altijd zoo heerlijk. Ik luister zoo graag naar je stem.
- Zal 'k u gedichten voorlezen, moeder?
- Gedichten? Waarom gedichten? Nee, 'k kan niet zeggen, dat ik daar van houd.
Ik geloof niet, dat 'k daar ooit van heb gehouden. Maar
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als je me wat wilt voorlezen uit de Camera Obscura, dan zal 'k 't heel prettig vinden.
Toen het middagmaal was afgeloopen, en de vaten gewasschen waren, las Tilly
moeder voor. Voorlezen is gemakkelijker dan praten, en moeder begon al gauw
slaperig te worden, en wilde naar bed. Ook Tilly was vermoeid, en volgde moeder
na korten tijd. Zooals ze verwacht had, sliep moeder al, toen ze op de kamer kwam.
Zondagochtend. De regen viel in stroomen.
- Alweer een regendag, zuchtte moeder, wat een zomer! Och, och, m'n arme rozen!
Tilly, 'k kan niet de heele morgen in dat natte tuintje kijken, laten we liever vóór
gaan zitten.
Maar toen ze in de voorkamer zaten, verveelde 't moeder al gauw op de glimmende
natte paraplu's van de voorbijgangers te kijken, bovendien ze was er niet aan gewend
in de voorkamer te zitten.
- O, wat een lange morgen, klaagde ze nu, we moesten maar weer naar de huiskamer
gaan, Tilly, 'k houd 't hier niet uit. Ik ben ook zoo onrustig, dat komt van dat slechte
slapen, je hebt me gisterenavond ook geen slaappoeier ingegeven! Was 'k maar wat
langer op bed gebleven!
- Ik zal uw poeier vanavond niet vergeten, moeder, zei Tilly ernstig.
Om een uur of drie begon 't op te klaren, en weldra scheen de zon warm in 't tuintje.
- Kijk, nu wordt 't warempel nog mooi weer, zei moeder op verongelijkten toon.
Tilly gooide de tuindeuren open, en liep naar buiten. Het tuintje was wat
verwaarloosd, het gras was te lang, en de rozen waren verregend. Maar op iedere
bloem, op ieder blad, op ieder grassprietje flonkerden de regendruppels in de zon,
en er hing een zoete geur van reseda, heliotroop, en rozen. 't Was Tilly, alsof het
verwilderde tuintje een heel bijzondere schoonheid had gekregen, die ze nooit zoo
had opgemerkt als juist vandaag. 't Woei, haar rok flapperde om haar heen, maar
warm scheen de zon op haar hoofd, ze voelde de weldadige warmte doordringen op
haar armen, door haar dunne mouwen heen.
- O, Tilly, kom toch binnen, 't waait zoo! En doe die tuindeuren dicht!
De huiskamer leek kil en donker nu.
- Je gaat hoe langer hoe minder eten, Tilly, gisteren zat je ook al zoo te kieskauwen,
en nu vandaag eet je, geloof ik, heelemaal niets. Kom, neem nu nog wat, al is 't alleen
om mij gezelschap te houden.... er scheelt toch niets aan?
Maar Tilly kon niet eten, zelfs niet om moeder pleizier te doen, toch
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verzekerde ze moeder op opgewekten toon, dat ze zich heel wel gevoelde, nee, haar
scheelde niets.
De avonduren schenen eindeloos lang, moeder was moe, en viel soms bijna in
slaap op haar stoel, maar ze wilde niet vroeger dan om tien uur uur naar bed gaan. Anders slaap 'k 's nachts niet goed, zei ze.
Eindelijk sloeg de klok tien uur. Moeder stond op, en ging naar haar slaapkamer.
Tilly hielp haar met het ontkleeden, en maakte alles gereed voor den nacht.
- Nu is de tijd gekomen, dacht ze met een plotselingen schrik, die haar hart deed
bonzen.
Ze beefde zoo, dat ze nauwelijks kon loopen, maar haar wil was vast. Ze ging
terug naar de huiskamer, en nam de twee doosjes met slaappoeders, ingepakt, zooals
ze haar door den apotheker bezorgd waren, uit de kast. Ze ledigde het doosje, dat
voor moeder bestemd was, op de tafel. - Zou 't genoeg zijn? weifelde ze. Of misschien
te veel? Beter te veel dan te weinig! Vlug schudde ze de poeders in een glas, en vulde
het met water. 't Was wel veel voor moeder om op te drinken, maar ze kon ze niet
in minder water oplossen. Ze roerde den inhoud van 't glas krachtig, en zag 't witte
poeder opdwarrelen en weer bezinken.
- Tilly, zal je m'n slaappoeier niet vergeten? klonk het uit moeders kamer.
Tilly nam haastig het glas op, roerde het nog eens goed door, en ging er mee naar
haar moeder.
- Wat een glas vol! Waarom heb je er zoo'n hoop water bij gedaan? vroeg moeder.
- 't Is dat nieuwe slaapmiddel van dr. Wouters, legde Tilly uit, er moet zooveel
water bij.
Moeder dronk het glas half leeg.
- Wat is dat afschuwelijk bitter! Dat zou 'k niet graag iedere avond innemen, hoor!
- Nee, moeder, dat hoeft ook niet, als u nu 't heele glas maar leegdrinkt!
Moeder nam aarzelend het glas weer in haar hand, hield 't even tegen het licht, en
dronk.
- O, Tilly, 't wordt hoe langer hoe bitterder. Zoo'n nare drank heb 'k nog nooit
gehad! Bah, 'k word er misselijk van.
- Moeder, moeder, 't is toch niet waar, riep Tilly ontsteld.
Ze beefde zoo, dat ze moest gaan zitten op den stoel, die bij moeders bed stond.
Ze voelde haar heele lichaam klam worden.
- 't Gaat al weer over, stelde moeder haar gerust, en nam het stukje chocola, dat
Tilly voor haar klaargelegd had.
- Wel te rusten, moederlief, zei Tilly, en boog zich over moeder heen.
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Zij kuste haar niet, ze raakte alleen haar wang even liefkoozend aan met haar hand,
en verliet het vertrek.
De huiskamer scheen plotseling een heel ander aanzien te hebben gekregen. Wat
was 't stil! Spookachtig stil. Was alles klaar? Tilly schoof een paar stoelen op hun
plaats, trok het kleedje over de theetafel recht. Nu was alles in orde, er was niets
meer voor haar te doen. Ze had geen spijt van wat ze gedaan had, en nu van plan was
te doen. Moeder was oud en zwak, en zij was jong en sterk. Maar spoedig zou er
geen verschil tusschen hen zijn. Ze was moe, heel moe. 't Leek haar zoo aanlokkelijk
nu, te slapen, lang te slapen, voor goed rust te hebben.
O, al die jaren van hopeloos verdriet! Maar wat hinderde 't nu? De strijd was nu
gestreden; haar verdriet zou gauw vergeten zijn.
Ze zou geen brief achterlaten, alleen de beide leege poederdoosjes, dacht ze, terwijl
ze de poeders uit het andere doosje oploste.
Ze was volkomen kalm nu, en dronk het glas leeg, zonder zich een oogenblik te
bedenken. Ze verwonderde zich even over den vreemd zouten smaak, ze had iets
bitters verwacht, maar gaf zich hier geen rekenschap van.
Ze wierp een laatsten blik op de huiskamer om te zien, of alles werkelijk netjes
stond, en ging weer terug naar de slaapkamer. Moeder lag gerust te slapen.
- Gelukkig, glimlachte Tilly, en zonder zich te ontkleeden legde zij zich ter ruste
op de divan.
Zoo zou zij stil in het donker wachten, totdat zìj ook insliep. Ze kon moeders
ademhaling nu niet meer hooren. Zou ze al heengegaan zijn? Och, arme, lieve moeder,
maar toch was het 't beste voor haar. Lieve moeder, vergeef 't mij!....
Ze kón de slaap zelf maar niet vinden, ze was ook zoo koud. 't Speet haar nu, dat
ze zich niet wat toegedekt had, maar eigenlijk was ze te loom en slaperig om op te
staan om een sjaal te halen.
De overgordijnen woeien heen en weer, Tilly voelde den wind over haar wangen
strijken. En toen, voor ze 't zelf wist, viel ze in slaap.
Ze werd wakker, Tilly, doordat Greta haar heftig bij den arm schudde. Haar
verschrikte, niet-begrijpende oogen staarden in Greta's boos gezicht.
- Ondankbaar, slecht schepsel, wat heb je met moeder gedaan? Hoe komt 't, dat
'k jou hier zoo vind te slapen?
Bij moeders bed stond dr. Wouters. Hij schudde mistroostig het hoofd. Toen keek
hij Tilly ernstig en medelijdend aan.
- Arm kind, wat heb je gedaan? 'k Wist niet .... Zie je, Tilly, die poeders, die ik
voorgeschreven had voor jou....
Met een snik verborg Tilly haar gezicht in het kussen.
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De bevrijding.
Door Berthe van Hilten.
Ik ga de blijde heuvlen langs. De ruimte zingt,
de verten waaien en aan diepen hemeltrans
varen wolken statig over, galjoenen trotsch;
hun zeilen zwellen in den morgenglans.
Het blonde licht glijdt spelend door mijn handen,
de winden groeten wuivend mijn geheven hoofd;
waar zorgeloos en licht mijn leden buigen
stijgt geur van thijm en marjolijn omhoog.
Nu eindlijk heeft de last van oude dagen
en van verloren, doode dingen afgedaan;
te lang gedragen weemoed is vergleden,
te lang gekoesterd leed in eigen asch vergaan.
Zuiver als in haar eerste dagen is de aarde
uit der kimmen teere'omarming opgestaan.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Marianne Philips, De Wonderbare Genezing, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1929.
Het dagboek als litterair genre is een onding. Alleen de echte dagboeken van zeer
bizondere persoonlijkheden zijn ook als ‘litteratuur’ - als leesboek voor hen die het
schoone zoeken - genietbaar. De dagboeken van alle gewone menschen zijn óf echt,
en dan hoogstens belangwekkend als document humain, óf mooi-gemaakt,
verlitteratuurd, en dan min of meer onuitstaanbaar. Een fictief dagboek - zooals deze
‘Wonderbare Genezing’ - is eigenlijk heelemaal geen dagboek, maar een verhaal in
den ikvorm, dat, om nog wat meer illusie van echtheid te geven, in stukjes is verdeeld,
waar dan telkens een andere datum voorstaat. Een goedkoope en wat poovere
compositie!
Bij de lezing van Marianne Philips' boek denkt men al na twee of drie bladzijden
heelemaal niet meer aan een echt dagboek. En dat redt betrekkelijk de situatie,
daardoor ontkomt het geschrift aan het odium waarvan hierboven sprake was. Curieus
is dat de schrijfster zelf - dit blijkbaar niet beseffende - ijselijk haar best gedaan heeft
om den indruk van ‘echtheid’ telkens opnieuw te herstellen, o.a. door het plotseling
invoegen van een brief, zoogenaamd geschreven, na den dood der dagboekschrijfster,
door hem wien zij haar notities had nagelaten, aan zijn ‘vriend’, den uitgever. Deze
brief is naïevelijk van begin tot eind geschreven in precies denzelfden stijl als het
dagboek zelf!
Gezien als een verhaal, geschreven door Marianne Philips, - in den ikvorm, die al
zoovele auteurs, en daaronder zeer illustre, hebben gekozen - is deze Wo n d e r b a r e
G e n e z i n g wel te lezen, hier en daar zelfs te genieten. Dit zeggende geef ik er mij
rekenschap van, dat de ontroeringen, die dit verhaalopwekt, voornamelijk uit het
aandoenlijke onderwerp stammen - het eenigszins nauwkeurig relaas van de laatste
jaren eener langzaam stervende zal natuurlijk altijd min of meer pathetisch blijken,
smartelijk of weemoedig stemmen, menschelijk medelijden en sympathie wekken.
En dat misschien vooral wanneer die stervende een meisje van omstreeks dertig is,
dat eigenlijk nog heelemaal niet geleefd heeft wanneer zij sterven moet. Maar toch,
er is hier niet alleen het stervende meisje, dat haar geleidelijk serener wordende
gedachteleven beschrijft, er is hier ook.... het ‘bijwerk’ van den roman. Er zijn de
om het meisje levende personen, die zij ons voor oogen brengt, dikwijls met
verrassende trekjes, er is een tikje humor, er is wat zeer zachte ironie, er is een klein,
klein wereldje, dat ons ontsloten wordt - en waarin ons waarachtig toch ook
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nog eenige grootheid, van stille berusting, zachte wijsheid en stervensmoed
geopenbaard wordt. Als men dit boekje ten einde gelezen heeft, is men het leven
toch weer iets dankbaarder geworden voor de schoonheid, die het bij momenten
geven kan, ook daar waar het, van zwakte en onbelangrijkheid, bijna geen leven meer
is te noemen.
Maar toch eigenlijk de zuiverste en voornaamste verheuging, die dit boekje van
Marianne Philips brengt, is de belofte die er zonder twijfel in ligt. Deze vrouw n.l.
is een schrijfster en eene, die ons zeker méér en iets beters geven zal. Zij moge daarbij
voor altijd afscheid nemen van dagboekvormen, brieven aan uitgevers, andere trucjes
en foefjes, en ons met haar eigen stem vertellen wat zij gezien heeft in de wereld en
opgemerkt omtrent het leven en haar medemenschen. Liefst in boeiende verhalen!
H.R.

Elisabeth Zernike, Het Eerste Licht, Edam, De Klijne Librye, zonder
jaartal.
Zóó doet het ook altijd Elisabeth Zernike. Hoeveel verhalen heeft zij al bedacht min of meer bedacht dan waarschijnlijk - om ons op de minst opdringerige wijze
haar droomen en gedachten over het leven op te disschen. Ik heb de grootste
bewondering voor dat ‘bedenken’ van verhalen, personen, milieu's; zoo heeft het
Balzac, zoo hebben het alle echte romanschrijvers gedaan; men kan niet alles uit zijn
naaste omgeving betrekken; de meeste hardwerkende romanschrijvers trouwens
leven in een zeer beperkte ‘omgeving’, zij moeten wonderen doen met wat zij in
werkelijkheid hebben gezien en beleefd, zij moeten rond een stoel een paleis kunnen
fantaseeren en uit een enkel gebaar een kompleet mensch.
Elisabeth Zernike kan dat blijkbaar. Zij haalt schatten aan accessoires uit haar
droomende verbeelding. Maar dit neemt niet weg dat het accessoires blijven en dat
het haar er ten slotte altijd maar om te doen is, ons iets te zeggen over het leven. Dat
‘iets’ van haar is nooit iets zeer positiefs. Het is gewoonlijk niet meer dan een
onderstelling. En die zij nog vragende stelt. Maar haar zachte stem heeft iets rustig
doordringends; wij luisteren naar haar en haar woorden blijven ons bij.
Ook dit boekje is weer geschreven in een toon, dien men bijna een droomtoon zou
kunnen noemen. Niets er in treft ons als hevige realiteit. Droomen over jeugd, vage
gedachten over het leven, die zich hechten aan - ook wel vaak eenigszins onbestemd
blijvende figuren. Het ‘eerste licht’ is het licht dat een zeer eenzame jongeman
ontvangt in de vage duisternis van zijn chaotisch gedachteleven. Hij kan er niet achter
komen wat nu eigenlijk de werkelijkheid is. Maar een tante van hem zegt ten slotte:
‘Het is iets in ons hart.’ Dat geeft hem steun, en zoo begint hij ‘zijn eigen leven te
zien?’
H.R.
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A.A.L. Graumans, Armand Starck, Den Haag, Boek en Periodiek, (A.J.
Goddard), zonder jaartal.
Het zou me niet verwonderen als de naam Armand Starck (Sterk) symbolisch bedoeld
was. De omslagteekening (van den schrijver) toont ook al een gebalde vuist. Inderdaad
is die Armand een pittig kereltje. Hij heeft zijn moeder afgodisch lief en als zij ziek
is, verzorgt h i j de geheele huishouding. Die verhouding tusschen moeder en zoon
is goed geteekend. Die gevoelige jongensziel, door den vader niet begrepen, is bij
zijn moeder altijd veilig en voor deze zielsveiligheid lijkt hem een heel leven van
dankbaarheid niet lang genoeg.
Maar, zooals het meestal gaat, het leven komt toch met andere eischen. Armand
is leergierig, Armand wordt eerzuchtig, Armand raakt verliefd. Zijn geloof heeft hij,
al sinds de schrille tegenstellingen zijner jeugd, verloren, en, in de sterke kracht van
zijn onafhankelijk gemoed wil hij geen compromis tusschen de verschillende, elkaar
tegenstrijdige elementen waaruit zijn leven nu is samengesteld. Zijn meisje is wèl
geloovig en door zijn aanstaande schoonvader wordt hem een toekomst van burgelijke
welgesteldheid voorgespiegeld: ten slotte verkiest hij de vrijheid; maar in de
eenzaamheid en de ontbering vindt hij, vrij onverwacht, den weg tot het oude geloof
terug.
Het gegeven is niet onaardig, het is echter te wijdloopig en te kleinburgelijk in
zijn uitwerking. Ook is die Armand wel wat àl te veel de held van den schrijver. Er
lijkt wel geen haartje slechtheid in dat jong te zitten. Een beetje pedant gaan wij hem
intusschen wel vinden.
De schrijver verliest hoe langer hoe meer zijn rustige objectiviteit. Het aardige
kereltje wordt, grooter, hoe langer hoe meer een intellectueel opscheppertje, al dringt
de zuivere menschelijke kern er telkens doorheen. Een boek met wel iets eigens,
maar dat toch nergens uitblinkt; noch door taal, noch door conceptie of door wijsheid.
JO DE WIT.

J.H. Visscher, Wrakhout, Baarn, Koning's Uitgeverij, z.j.
Er zijn van die boeken waarover men geen kwaad spreken kan. Bij een boek als dit:
Wrakhout - zeventien schetsen, waarvan de hoofdpersoon een zwerver, een vagebond,
of een Veenhuizengast is, kan men geen strèngen litterairen maatstaf aanleggen
omdat men daarmede de wezenlijke waarde van den bundel zou aantasten.
Al bijna dadelijk voelt men dat hier een mènsch spreekt; een gevoelig, liefdevol,
verstandig mensch, die veel heeft gezien, veel heeft begrepen.
En uit die overvloed van bloedwarme liefde zijn deze verhalen ontstaan. De
schrijver - blijkbaar iemand die in rechtstreeksch verband staat met het
reclasseeringswerk - heeft zijn klantjes lief op de juiste wijze: nergens
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is hij sentimenteel, hij schùwt alle overdrijving; hij verdoezelt het kwade niet; hij
geeft zelden alle hoop verloren, doch zijn ondervinding en zijn geschoolde blik zien
zeer snel de geringe kans. Hij weet maar al te goed hoe diep het kwaad genesteld zit
en hij weet ook dat noch het karakter alléén, noch de omstandigheid, noch de
maatschappij, doch die drie factoren te sámen, dikwijls van een mensch een
verworpeling maken kunnen. Maar soms ook is het niets dan: afschuw van werk,
levensonlust of voorbestemdheid.
In die zeventien schetsen staat telkens weer een andere ontworstelde voor aan: het
lot van den eenen schokt ons diep, dat van den ander verbaast ons of leert ons iets,
de derde wekt met zijn verhaal een glimlach bij ons op.... Een gezonde humor, een
diepe liefde, een vergevende blik kenmerken deze zoo door en door levende schetsen.
Iemand schreef ze die het pauperschap kènt, al is hem misschien alleen de allerdiepste,
verband-leggende blik vreemd, die blik, die de verschijnselen van uit een geestelijke
wereld doorschouwt - doch die aan slechts enkelen gegeven is.
Neen, bij zulk een boek als ‘Wrakhout’ leggen wij onzen litterairen eisch, het
zwijgen op (‘Wrakhout’ is bovendien niet eens slecht geschreven en de vertellingen
zijn in het algemeen bondig). We zijn dankbaar voor een verhaaltje als de
‘Druiventros’ dat zoo treffend is door de waarachtigheid zijner simpele geschiedenis.
Hier en daar is er wel eens iets te gemoedelijks, te populairs in zijn toon, maar in de
beste verhalen blijft ook dat achterwege en al is het verhaal als b.v. ‘Lentedroom’
geen meesterstuk, het is waarachtig waard gedrukt en gelezen te worden!
JO DE WIT.

Lida Vergouw, Nonnaatje, Amst., Van Kampen en Zoon, z.j.
Lida Vergouw, Het verre Paradijs, Amsterdam, Van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Twee romans die als naar een beproefd, degelijk recept zijn geschreven: een intrigue,
een climax, een oplossing; veel couleur locale en een dosis gangbare menschenkennis.
Ja, het klopt, we kunnen er niets op aanmerken, de karakters zijn niet onaannemelijk,
de situaties zijn goed overlegd, en dus aanvaardbaar; de sympathieën in het boek
zijn ons niet anthipathiek en omgekeerd - en toch leggen we het met een zucht ter
zijde. Ach, wie zal het lezen, welke ziel zal er zich mee verrijken?
Zooals een boek als ‘Wrakhout’ het doel heeft, ons de ‘outcasts’ beter te doen
begrijpen, leeft in het werk van iemand als Lida Vergouw misschien de wil en het
verlangen om ons den mensch in het algeméén beter te doen kennen, maar het soort
kennis dat zij bijbrengt is van het algemeen-gangbare: de lieve trekjes, de
psychologische kijkjes, de mensche-lijke situaties, we zijn er aan gewend. We
waardeeren ze niet meer. Het
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is jammer voor de goede bedoelingen van de schrijfster, die onder haar soortgenooten
nog lang geen slecht figuur slaat, - maar haar werk draagt geen enkel element voor
de toekomst in zich en dat is het toch waar de menschheid van nu het meeste behoefte
aan heeft.
JO DE WIT.

Jan Walch, Bar Abbas, Den Haag, Boek en Periodiek, g.j.
Jan Walch behoort naar onze meening tot de tamelijk omvangrijke groep
Nederlandsche schrijvers en schrijfsters, die over het algemeen niet die belangstelling
ontvangen van kritiek en publiek, waarop zij krachtens hun werk toch wel eenig recht
hebben; het schijnt aan het nageslacht - wij vermoeden wel niet aan dat in den eersten
graad! - te zijn voorbehouden hen te ‘ontdekken’ en zich te verbazen over een tijd,
die al deze geenszins onbelangrijke figuren met onverschilligheid aan zich voorbij
heeft laten gaan. De eerlijkheid gebiedt ons echter er hier terstond aan toe te voegen,
dat wij dit verschijnsel niet in de eerste plaats zouden wenschen te zien beschouwd
als de uiting van zekere nationale eigenschappen. Bij onze Oostelijke buren bij
voorbeeld is blijkens een lange lijst van ‘vergeten boeken’, welke nu reeds eenige
maanden lang in Die literarische Welt wordt gepubliceerd en waarop auteursnamen
en titels voorkomen, die zelfs ons, buitenlanders, ten opzichte van het ideaal eener
algemeene Europeesche cultuur het bloed naar de wangen jagen, de toestand stellig
niet beter.
Toch, ondanks dit alles, het mag geen verontschuldiging voor deze laakbare
oppervlakkigheid en onverschilligheid zijn. Het passeeren van het werk van Jan
Walch en zooveel anderen beduidt een moedwillige verarming en verenging van ons
cultuurbezit. Zij die geroepen zijn om leiding te geven, op welk terrein ook, aan de
ontwikkeling van ons geestelijk leven mogen zich hiervan wel rekenschap geven;
zij zullen misschien er dan wel op den duur toe komen niet langer uitvoerige artikelen
te wijden aan de boeken, die toevallig in de mode zijn, maar zelf op eigen gelegenheid
op zoek gaan naar het minder actueele goede, dat ook thans nog in ons land geschreven
wordt. Het publiek tenslotte kan het niet helpen, wanneer men er zich met een ware
hartstocht op toe legt het naar den mond te praten.
Ook dit jongste boek van Walch, al dunkt het ons niet zijn beste, vooral in stilistisch
opzicht, bevat een kern van zuiverheid en degelijkheid, waardoor het zich van talrijke
graag gelezen zoogenaamde ‘moderne romans’ gunstig onderscheidt. Misschien dat
een enkel lezer, die de verwikkelingen van het huwelijksprobleem moe geworden
is, het eens met Walch's Bar Abbas probeeren wil. Hij zal er, durven wij voorspellen,
geen spijt van hebben en, eenmaal ingeleid tot dit genre lectuur, niet zoo spoedig
meer terugkeeren tot het rijk der eendagsvliegen.
R. HOUWINK.
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Elsa Kaiser, Hoe Hans naar den Hemel ging, Den Haag, Boek en Periodiek,
geen jaartal.
Gaat waarlijk de tijd van dergelijke weëe, sentimenteele boekjes nimmer voorbij?
De heer Henri Borel, die zich reeds meer dan eens aan ‘ontdekkingen’ heeft schuldig
gemaakt, vergezelt ook dit verhaaltje met eenige vriendelijkheden en zijn naam. Och,
als dit alles maar niet zoo gemakkelijk en plezierig was! Wanneer wij maar niet
wisten van vier jaar oorlog en tien jaar ‘vrede’, wanneer wij nog maar leefden ergens
in het hartje van de negentiende eeuw, optimistisch en tevreden, met veel idealen en
weinig zorgen! Maar, waarde heer Borel, wrijf uw oogen eens uit en kijk eens om u
heen.... Zoo gemakkelijk als juffrouw Kaiser het doet, worden ‘de diepste dingen’,
gelijk u het in uw inleiding zegt, tegenwoordig toch niet meer ‘aan de oppervlakte’
gebracht. Alleen wat d o o d is, komt aan de oppervlakte, trouwens.
R. HOUWINK.

A.C. Bouman, De Vikings in Byzantium. Amsterdam, Swets en Zeitlinger,
1929.
Het nut van stukken als dit van den heer Bouman schijnt mij altijd in hooge mate
problematiek. Hoe komt men er toe ze neer te schrijven zonder een greintje
‘inspiratie’? De taal en de stijl zijn volkomen dood in dit spel, de beelden tot op den
draad versleten. Nogmaals: wij begrijpen niet wat iemand drijven kan niet slechts
dit alles neer te schrijven, maar bovendien niet eerder bevredigd te zijn dan wanneer
het in boekvorm op den schrijftafel ligt. Uit louter eerzuchtige bedoelingen kan het
niet geschreven zijn, daartoe is het te onpretentieus en het is te vlak en te onbewogen
om door de een of andere idealistische stuwkracht gedreven te zijn. Hoe het ook zij,
het heeft ons niets te brengen, dat ons het recht geeft er meer dan deze enkele regelen
aan te wijden.
R. HOUWINK.

W. van 't Sticht, Keur van enkele kleinere Gedichten, Amsterdam,
Drukkerij ‘Grafica’. Geen jaartal.
Wij houden ons hart vast voor de meer omvangrijke poëzie des heeren W. van 't
Sticht, want het hier gebodene is werkelijk van het allerbedenkelijkste kaliber. Laat
ons mogen volstaan met het citeeren van de eerste strophe van het laatste vers van
den bundel; het is getiteld ‘Crucifix’;
.... van al wat kwam gedragen
Door mijn zoo rijke dagen,
Kon geen vreugd' mij ooit geven
Het blijvend-zoet behagen,
Mij in Uw Kruis bestreven.
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Wij vermoeden, dat de lezer na dit staaltje ‘religieuze dichtkunst’ (!) niet naar meer
zal verlangen. De kritikus evenmin.
ROEL HOUWINK.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

441

Dr. H. Voss, Teekeningen der late Italiaansche Renaissance, met een
inleiding van Dr. G.J. Hoogewerff, Zutphen, W.J. Thieme en Co., geen
jaartal.
Een uitgave, zooals men er zelfs heden ten dage maar weinige onder oogen krijgt.
Een zoo onberispelijke uitgave, dat de enkele drukfoutjes, die er in staan en waaraan
men elders ongemerkt voorbij gaat, in het kader dezer volmaaktheid wel even storen.
De band - om bij het buitenste te beginnen - is prachtig van sierlijken eenvoud: roode
letters op creme linnen fond; de typographie is smaakvol, terwijl de talrijke illustraties
(17 kleinere lichtdrukken in den tekst, 32 groote er buiten) het woord van den inleider
tot waarheid maken:
‘Teekeningen kunnen echter veel en veel zuiverder gereproduceerd worden (dan
schilderijen nml. - de Gr.) en de platen daarnaar gemaakt vervangen tot in
aanmerkelijke mate het kunstwerk zelf. Reeds zijn er gevallen bekend, waarin de
afbeelding een perfecte nabootsing was. Een verzameling goed gekozen reproducties,
als de hier gebodene, is dus méér dan een collectie afbeeldingen; het is een heel wat
kostelijker bezit, een heel wat zuiverder bron van kennis.’
Waar Dr. G.J. Hoogewerff hier op volgen laat: ‘maar men kan nog verder gaan’,
daar gaat hij m.i. iets té ver.... Het is mijn eenige aanmerking op dit voorwoord, dat
van begin tot einde eenvoudig en raak is.
Nu iets over de - door A.H. Luijdjens uit het Duitsch vertaalde, tekst van Dr.
Hermann Voss. Bij alle onloochenbare verdienste is dit doorwrochte geschrift minder
eenvoudig en, naar het mij voorkomt, hier en daar ook minder raak. Vooropgesteld
zij echter, dat niet alleen het bijeenbrengen van het gereproduceerde materiaal, maar
ook wat daarbij geschreven werd, ongetwijfeld b e l a n g w e k k e n d is: Dr. Voss
gaat diep op de dingen in en zijn stellingen, niet zonder virtuositeit gemotiveerd, zijn
in elk geval heilzaam als weerlegging van een aantal onhoudbare, want oppervlakkige
en al te subjectieve beweringen omtrent de kunst der late Italiaansche Renaissance.
De schijver prikkelt tot nadenken, tot zich rekenschap geven; maar ook - althans in
zijn tweede hoofdstuk - tot tegenspraak! De beschouwingswijze van Dr. Voss is op
nadrukkelijke wijze de ‘neutraal’ te noemen modern-kunsthistorische, welke volstrekt
objectief is of zijn wil. Dat er voor deze nooit partijtrekkende houding, die om zoo
te zeggen van geen goed of kwaad, van geen mooi of leelijk af wil weten, veel te
zeggen is, het spreekt eigenlijk van zelf. Maar onjuist toch lijkt 't me, dat de schrijver
elke andere beschouwingswijze uit den booze acht en ‘subjectief aesthetisch’ noemt.
Beteekent het niets dan een onmacht, een subjectief aesthetisme mijnerzijds, indien
mijn heele wezen zich ertegen verzetten zou een doek van Rembrandt in één adem
te noemen met een van 'n trouwe volgeling
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als Aert de Gelder? Immers neen! Ik zie heel goed dat de Gelder's kunst als s o o r t
k u n s t een voortzetting is van wat Rembrandt gaf, en zelfs - in een laat portret van
Dr. Boerhave - wel nieuwe perspectieven opende voor de schilderkunst dier dagen.
Zou men daarom echter in zoo'n geval niet gerechtvaardigd zijn te spreken van een
verval-tijdperk nà Rembrandt, van een uitputting van het wezenlijk primair beeldend
vermogen?
Bijna zou ik zeggen: is deze bestendiging eener bepaalde geestesgesteldheid, bij
een a a n m e r k e l i j k verzwakte scheppingsaandrift, niet het essentiëele kenmerk
juist van het epigonisme? De uiteindelijke waarde - zoowel aesthetisch àls cultureel
- van elke gerichtheid in de kunst is toch afhankelijk van de mate van innerlijke
gedrevenheid van den kunstenaar. Alleen de groote gedrevenheid stelt in staat, het
groote kunstwerk tot stand te doen komen. En die groote gedrevenheid treft men aan
bij Michelangelo, niet bij zijn volgelingen! Bij die volgelingen vindt men, alle
schoonheid ten spijt, nòch de donkerblinde gedrevenheid van het bloed noch die van
den verhelderden, overtuigden geest.
Daarom kan ik het niet geheel eens zijn met Dr. Voss, waar deze het verwerpelijk
zoo niet belachelijk vindt, een s c h e i d i n g s s t r e e p t e trekken juist op dat punt
‘waar men alleen te doen heeft met een deels mechanische, deels logisch-consequente
voortzetting van het eenmaal begonnene.’ (blz. 18). Integendeel schijnt het mij,
abstract gesproken, eerder toe, dat juist deze woorden van den schrijver het recht
zouden geven een scheidingsstreep te trekken! - Wat echter nog iets anders is dan
een a f s l u i t s t r e e p , waarvan de schrijver elders rept (blz. 20). Mijn eigen standpunt
in dezen kan ik niet scherper belichten, dan door te wijzen op het subtiele onderscheid
tusschen beide woorden. In dat onderscheid ligt m.i. besloten, wat vóór en tegen het
betoog van Dr. Voss te zeggen is. Want ongetwijfeld beteekent in bepaalden zin elke
ondergang ook een voortgang en een opgang, maar.... dan vraagt men zich ook
bovendien af, of en in hoeverre de werkelijke voortzetters van de kunst van Rafaël,
Correggio en Michelangelo niet b u i t e n de Italiaansche grens gezocht moeten
worden: in Spanje (Greco), in België (Rubens)?
Hoe 't zij, ik wil niet bij dit tweede hoofdstuk langer stilstaan, maar ook verwijzen
vooral naar het derde, waarin de schrijver uitweidt over de tegengestelde scholen
van Florence en Venetië, en op de ‘centraliseerende missie’ welke Rome - d.w.z. de
school van niet-Romeinsche kunstenaars te Rome in 't leven geroepen - in de
geschiedenis der Italiaansche kunst nà 1500 begon te vervullen. Een zeer
beteekenisvolle uiteenzetting, waarvoor men den auteur erkentelijk is - zooals men
trouwens erkentelijk is voor dit geheele, uitermate verzorgde en gedistingeerde boeken plaatwerk.
W. JOS. DE GRUYTER.
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Een portret van Fantin Latour bij D'Audretsch, Den Haag.
In hetzelfde jaar 1874 waarin voor het eerst de Onafhankelijken in Parijs een openbare
groep vormen, schilderde Fantin Latour de beeltenis van Mlle Crowe. Hij behoorde
niet tot die toen uiterst linksche formatie in de kunst en wie zich goed rekenschap
geeft van den aard van het portret van Mlle Crowe begrijpt, dat deze stille en
teruggetrokken schilder van bloemen en menschen buiten de tijdsstrooming heeft
gestaan. Het veelvuldige copiëeren in het Louvre, waar hij een groot deel van zijn
leven heeft doorgebracht, heeft niet in hem gedood zijn eigen diepere leven. Hij is
geen stijl-verzamelaar geworden, maar wel is zijn werk in voelbaar contact met het
verleden gebleven. Het is het tegendeel van revolutionnaire kunst. Hij geeft v o r m
aan hetgeen hij inderdaad van grooten voor hem geleerd heeft. Geen epigoon; een
levend verwezenlijker van traditie. Als tegenwoordig geen keuze wordt gelaten
tusschen epigonendom en rebellie, dan wordt de eenzijdige oppervlakkigheid van
deze tegenstelling reeds bewezen door het feit, dat daarin geen plaats is voor figuren
van de beteekenis van Fantin Latour.
Wie deze beeltenis uit 1874 goed ziet, wordt getroffen door de groote
karaktereigenschappen van dezen vorm van portretkunst. Wij kunnen wel vermoeden,
dat Fantin, die opdrachten weerde, deze beeltenis niet geschilderd heeft voordat hij
vertrouwd was met zijn model. In hetzelfde jaar '74 schilderde hij de dubbelbeeltenis
van zijn beste Engelsche vrienden Edwards, de barrister uit Londen en zijn vrouw.
Wij weten het niet met zekerheid, maar onmogelijk zou het niet zijn, dat Mlle Crowe
tot zijn Engelsche vriendenkring behoorde.
Er is niets in deze beeltenis, dat niet volmaakt zuiver en innig van verhouding is.
De verhouding van zijn kunde tot de voordracht is van een aard, die vooral in dezen
tijd ongewoon treft. Hij is niet bewogen geweest door hetgeen hij zich technisch
eigen had gemaakt - en dat was toch niet gering -, maar alles wat hij ter beschikking
had bleef ondergeschikt aan de uitdrukking van levende fijne menschelijkheid en
vrouwelijkheid. Onhandig is dit werk nergens, waar ge het ook bekijkt, toch mist het
alle kenmerken van openbare vlotheid. De manier van schilderen is overtuigd, maar
de manier van zien is eerbiedigend, feeder en innig. Er is een liefdevorm in ontstaan
voor de warme, gave en stil-bloeiende vrouwelijkheid tegenover hem.
Hij heeft het realisme verinnigd en verteederd. Geen deel is zonder de qualiteiten
van het geheel geworden. Al wat vast, zeker en overtuigd is, heeft hij als
o n d e r g r o n d , als grondslag gehouden, waarover de huive van een diepere
genegenheid niet een weekheid van het gevoel
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maar een diffuus verspreiden beteekent van hetgeen helder en stralend van kern is.
De handen zijn over elkander gelegd. Wat in de oogen kwam aan vastgerichte
zachtheid en innig-stil leven, vormen ook deze rustende handen en hetzelfde is
verscholen in een mondhoekje.
De factuur is verborgen, behalve daar waar hij het groen-blauwe dasje schilderde,
geestig-levend van toets. In contrast tot het groote oppervlak van teruggehouden
factuur en kleur, werkt dit eenige en tot een klein oppervlak beperkte, flonkerende
stukje coloriet als even opgloeiende vurigheid. Het bloeit op uit het diepfluweelig
donker, waarin de tressen even zichtbaar zijn en waartegen de koele eenvoud van
een wit kraagje ligt. Ter linkerzijde, achter den rug, schemert wat rood. Het stille
kamerfond is gaaf en zuiver van kleur opgebouwd ten opzichte van het figuur-donker.
Er is geen angstig precizeerend realisme. In een hand komt even een ader aan den
dag; een reflex onder de kin is nauw speurbaar; de kleine kruivende
voorhoofd-krulletjes zijn op onomschrijfbare wijze geschilderd. Maar al deze
verborgenheden, voor anderen zoo vaak aanleiding tot pronkend etaleeren van
metierkennis, zijn onmisbaar en overtuigen ons van het veredelde en verdiepte der
werkelijkheid in deze schoone en durende beeltenis van een eerbiedig, eenvoudig
en zeer kundig schilder.
A.M. HAMMACHER.

J.J. Voskuil in de kunstzaal Van Lier te Amsterdam.
De clown, - de pierrot, - het is een motief, dat men veel bij onze hedendaagsche
kunstenaars (bij de letterkundigen onder hen vooral) tegenkomt. Het is dikwijls - de
liefde voor deze figuur -, voor dit symbool, het gebaar der moedeloosheid van den
modernen hyper-intellectueel, den haast tè talentvollen gevoels-acrobaat, die,
vermoeid van het vlot en uitermate kundig experimenteeren in velerlei richting, zijn
onmacht ging beseffen om door te breken tot de ééne Richting van het eigen hart,
dat onder den last der begaafdheid begraven ligt. Er wordt dan doormiddel van die
clown-verbeelding, veelal virtuoos en lichtelijk weemoedig-aesthetisch gecoquetteerd
met de vergeefschheid van eigen leven en werken. Ik haat dit verschijnsel der moderne
decadentie, des te heviger omdat het zoo weinig tot in zijn vooze kern begrepen
wordt.
Er is echter, in de kunst zoowel als in het leven, ook een andere ‘clown’, een
gezonde, een die vrijuit, zonder aesthetische verlustiging in weemoedig zelfbeklag,
lacht en schatert, frank en onbekommerd, om de menschelijke ontoereikendheid, ook
om die in eigen wezen. Wie nooit om eigen ernst lachen kon, wie zichzelf nooit
lichtelijk ironisch vermocht te bespotten als
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clown van de eigen beste bedoelingen, is geestelijk niet volkomen gezond, al is hij
dan ook niet zóó ziek als de decadenten die den clown als levenssymbool vereeren
omdat zij de eigen levensleegte niet moedig onder het oog durven zien....
Voskuil's clown, - in zijn nieuwste werken, die bij van Lier onlangs te zien waren,
speelt deze figuur een groote rol, - ligt m.i. tusschen beide, zoo juist genoemde visies
in. Wie enkele jaren geleden Voskuil's tentoonstelling bij Hofstee Deelman zag, heeft
de herinnering bewaard aan een buitengewoon en vroeg-rijp talent, dat met schier
ongelooflijk gemak een groot aantal werken voortbracht, die duidelijk een, eveneens
groot aantal, met name te noemen, binnen- en buitenlandsche moderne meesters tot
peet hadden. Toen ik er, bij die gelegenheid h.t.p. in dezen zin over schreef, (waarbij
ik nog opmerkte, dat de vaste, sobere, maar toch zwierige eenvoud van lijn in de
teekeningen mij nog als het meest eigene voorkwam, al kwamen, ook hier, gedachten
aan direct-teruggespiegelde voorbeelden, ditmaal Japansche, op!) bevroedde ik niet,
dat deze schilder zichzelf nog eenmaal een halt zou toeroepen en daarmede de
mogelijkheid zou scheppen tot het winnen van een dieper vermogen dan dat van
virtuoos-op-andererwerk-reageerenden a r t i s t , - tot het winnen van de eigen,
persoonlijke stem van den waren k u n s t e n a a r ....
Thans bleek dit ‘halt’ dan tòch, met dezen clown, gesproken en al schuilt ook in
Voskuil's visie op deze figuur een element van ‘opgeven’, het is niet groot en wordt
voldoende overheerscht door dat van een soort boertige levenskracht om te mogen
voorspellen, dat de kunstenaar hier niét zal vastloopen, maar, na dit overgangsstadium,
tot zijn eigenlijke werk komen zal. Dat hij daartoe in zijn Arbeider, Vrouw met kind,
bloemstillevens, enz. thans reeds geheel gekomen i s, kan men niet zeggen. Het is
alsof de drang tot gezond-worden, tot zuivering, die men hier onmiskenbaar aanvoelt,
tè snel vooruit wil grijpen. Houdt U, zou men Voskuil willen toeroepen, - houdt U,
symbolisch gesproken, nog wat bij uw ‘Guitaarspeler’, die op 't oogenblik, met zijn
eenerzijds zwierige, wat ziekelijke grandezza van verzworven troubadour en
anderzijds gezonde, wat bonkige Volkstümlichkeit van Shakespeariaanschen clown,
wel de meest zuivere uitbeelding schijnt van uw huidigen geestesstaat!
Intusschen vallen er ook nù reeds, al ontbreekt nog meerendeels de einheitlichkeit
waarin de invloeden niét meer als afzonderlijke en afleidende elementen een rol
spelen, zéér goede, eigen dingen te waardeeren, in de eerste plaats wel in de kleur,
die sober en van een ietwat zwaarmoedige, maar toch leefkrachtige eerlijkheid werd
en waarin van de aesthetische phrase in alle geval geen sprake meer is.
Rechtuit dóór-gewerkt heeft Voskuil in zijn teekeningen; hier was geen
zelfherzienend halt-roepen noodig. Zijn Waterdraagster (No. 20) zij als
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voorbeeld genoemd van teekeningen, die de bekoring vertoonen van een groot en
verfijnd technisch kunnen, naast de prille frischheid van een eigen, onvervreemdbaren
droom.
Reden te over, deze tentoonstelling, om Voskuil in zijn verderen ontwikkelingsgang
met dieper belangstelling te blijven volgen dan tot nu toe mogelijk was.
A.E. V.D. T.

Een nieuw illustratie-procédé.
Londen is een stad met vele verrassingen. Een van mijn vrienden wil mij aan een
van zijn vrienden voorstellen. Een telefoontje: laat ons morgen om vier uur
samenkomen aan dat en dat Underground-station, dan gaan we naar een
tentoonstelling, in een ‘gallery’ in een straat daar in de buurt; dan ontmoeten wij hem
daar. Zoo gezegd, zoo gedaan. Ik weet niet waar die straat is, zegt de een. Ik ook
niet, de ander. Een agent zegt, Engelschkort en laconiek: second to the right, en we
zijn er.
Daar is een zaal, en er hangen allerhande drukproeven. Het is een expositie van
de Curwen Press, die een schabloonstelsel voor illustratie toepast. Hier liggen wat
boeken en hangen veel illustraties, het is er ook vol van bezoekers, er wordt een tea
aangeboden. Men kijkt, men expliceert, men praat en wordt voorgesteld. De
kunstcritici komen en de potlooden krabbelen wat in de zakboekjes.
Dan komt er plotseling weer een verrassing; het licht gaat uit. Met wat kaarsen op
theeschoteltjes redt men zich. Een volhardend criticus gaat met zijn kaarsje alles
langs. ‘Good afternoon, Mr. Diogenes’, zegt een collega. Onderwijl vernemen wij
het volgende:
Het is eigenlijk een Fransch bedenksel, uit Parijs naar Londen overgewaaid. Te
Parijs, vertelde mij de heer Curwen, was men zeer hoffelijk en liet dit resultaat zien,
en dat resultaat en nog een ander resultaat... maar hoe men er aan kwam, dat hield
men wijselijk voor zich. Het procédé wordt er ‘pochoir’ genoemd.
De bedoeling is voor kleine oplagen een meer artistiek cachet te bereiken, dan
anders mogelijk zou zijn. De schabloon is een uitgesneden stuk van perkament of
andere stof, zooals decoratie-schilders gebruiken. Hier past men dit systeem op een
geteekende ornamentatie toe, d.w.z. deze wordt als het ware vertaald in een stel
schabionen. Dat vereischt vrij veel artistiek begrip. De voordeden zijn deze:
Ten eerste kan in één boek voor elke illustratie een geheel ander stel kleuren
worden gebruikt. Bij gewone lijncliché's en steendruk is dat uiterst bezwaarlijk en
duur, omdat de persen voor elke kleur moeten worden schoongemaakt en gesteld.
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Ten tweede wordt geen drukinkt gebruikt. In de inkt is olie verwerkt, die gelig is en
lichte kleuren iets van hun frischheid ontneemt. Bovendien is die glimmerig, wat er
‘goedkoop’ uitziet. Hier gebruikt men waterverf. Het aspect is dus helderder,
levendiger, en toch is de oppervlakte mat, maar de kleur transparanter dan met eenig
andere techniek bereikt wordt.
Ten derde. Men kan met verschillende penseelen verschillende effecten verkrijgen
en met sponsen wéér andere. Het aanzien is veel minder machinaal dan de ‘gewone’
druktechnieken. Daarenboven kan men sommige gedeelten wat krachtiger, andere
wat lichter kleuren. Het handwerk, als fijnere, artistieker manier boven de machine
te verkiezen, komt hier tot zijn recht. De ontwerper heeft een interessante taak: hij
moet zich onthouden van zoodanige teekeningen, dat ‘bandjes’, die de teekening
onderbreken, maar dienen moeten om de stukken van zijn schabloon bijeen te houden,
aanwezig zijn. Zoodoende krijgt dit stencil-procédé een afzonderlijk karakter.
Het moet geen aquarel imiteeren, en geen doorloopend motief hebben, maar een
eigen taal spreken. Helaas is de reproductie ervan in een enkele tint uit den aard der
zaak niet geschikt om van de methode een zuiveren indruk te krijgen, maar toch beter
dan niets om den belangstellenden een denkbeeld te geven.
Liefhebbers van het mooie boek, grafici, wie zal niet toejuichen, dat hier het aloude
handwerk over de machine zegeviert?
JAN POORTENAAR.

Nieuwe salubra's naar ontwerpen van de Wiener Werkstätte
De Wiener Werkstätte is uitgekomen met een 20-tal ontwerpen voor nieuwe Salubra
behangsels - kleurecht en afwaschbaar, gelijk bekend -, welke door de steeds
ondernemende N.V. Rath en Doodeheefver hier te lande zijn ingevoerd, Strikt
gesproken dan zijn het er twintig, want elk ontwerp werd uitgevoerd in tal van
kleurcombinaties, waarin men soms nauwelijks éénzelfde teekening meer herkent
en waardoor een feestelijke verscheidenheid van effecten bereikt kon worden.
Opmerkelijk in deze sterk boeiende ontwerpen is vooral, dat in een groot aantal ervan
motieven van naturalistischen aard zijn opgenomen, zij het van zeer bijkomstig
naturalistischen aard, Want, goddank, deze Salubra's beduiden geen terugkeer tot de
rozen of viooltjes, welke men zóó van den wand zou plukken.... Integendeel, als er
bloemen en vruchten op staan, het zijn er zooals ge ook tegen komt op de stillevens
van Picasso of Juan Gris, terwijl een compositie met staande en zittende poppetjes
herinneringen wekt aan de prenten der Japanners of Chineezen. Maar ondanks deze
invloeden van ultra-
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moderne of Oostersche kunst, en ondanks de enorme verscheidenheid van teekening
en vooral van coloriet, verraden deze Salubra's toch duidelijk één zelfden
noodzakelijken oorsprong: alle zijn ze uitgesproken We e n s c h , - kenmerkende
producten van een kleurlievend en levensblij, sterk genietend volk.
Ongetwijfeld zijn er dan ook dingen bij, die men hier te lande buitenissig en
overdreven zal achten. Wij Hollanders, met onzen zin voor sobere degelijkheid,
helaas al te vaak ontaardend in de overbekende neiging tot het burgerlijk-fatsoenlijke
dat ons een eeuwig ‘netjes blijven’ en ‘surtout jamais ridicule’ voorschrijft - wij
Hollanders zullen voor enkele dezer fel verfijnde kleurcombinaties terugdeinzen als
voor verrukkende ongepermitteerdheden. Soit! Juist deze dan, deze Salubra's, die
we niet geheel zonder recht uit onze woonvertrekken zouden willen weren, zijn
uitermate geschikt als wandbekleeding van die vermakelijkheidsgelegenheden, waar
de wel wat eentonige stem van bovenbedoeld burgerlijk fatsoen hoe langer hoe meer
toch overraasd wordt door radio of claxofoon. Want wat een rampzalige armoede
spreekt niet uit de wandverzorging van het overgroote deel onzer café's, bioscopen,
enzoovoorts - en hoeveel gelukkiger zou niet de menschheid zijn, in 't bijzonder dan
het kunstzinnig aangelegde deel daarvan, indien deze smakeloos barokke papieren
eens vervangen werden door misschien niet minder barokke, maar ongemeen geestige,
zwierige, ja geniale Salubra's!....
Men concludeere hieruit echter niet, dat deze behangsels alle luidruchtig zijn.
Slechts hier en daar werd de grens van het maatvolle overschreden. Door hun teere
frissche kleuren zouden verschillende zich uitstekend leenen tot wandbedekking van
een ziekekamer - waarbij dan de afwaschbaarheid, in dezen terecht op de hygiëne
gespitsten tijd, geen geringe neven-verdienste is. Andere weer lijken, door de min
of meer abstracte kleurwerking, vooral toepasselijk in een ultra-moderne, functioneele
architectuur, als sterke afwisseling dus met uiterst sobere, streng gesloten partijen
van vloer, plafond, deur of raam in woon - of slaapvertrekken. - Zonder dat er ook
maar éen oogenblik sprake is van een richtingloos ‘elck wat wils’, kan daarom
inderdaad het woord van den bouwmeester Josef Hoffmann worden onderschreven,
dat deze verrassend fantastische Salubra's ‘de meest uiteenloopende
toepassingsmogelijkheden suggereeren’, den huidigen binnenhuisarchitect aldus
goede diensten bewijzend en zijn taak vergemakkelijkend. En we zijn in dit opzicht
allerminst zóó verwend, dat me dit niet ten volle waard schijnt er ook hier de aandacht
op te vestigen.
W.J. DE GR.
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[Deel LXXX]
Inhoud van Deel LXXX.
Bladz.
ASSELIN (MAURICE) door HENRI
ASSELIN, met 6 illustraties

73

AVOND AAN ZEE, door GABRIËL SMIT 118
CHAGALL's (MARC.) ILLUSTRATIES 159
BIJ FABELS VAN LA FONTAINE,
door VAN DEN EECKHOUT, met 7
illustraties
CHINEESCHE JUNK, door LYA
VERLAET

424

CULTUUR, door A.J.D. VAN OOSTEN

58

DELACROIX, door J.F. VAN DEENE, met 239, 289
14 illustraties
DELIRIUM, door HENDRIK DE VRIES

158

DE SMART DER VERVULLING, door 107
J. TREFFERS
DE VOORSTELLING, door SIEGFRIED 35
VAN PRAAG (Fragment)
DE ZEGE, door M.E. KLINKHAMER-VAN 177
HOIJTEMA
DE ZELFMOORDENAAR, door ROEL 412
HOUWINK
DILETTANT, (EEN MERKWAARDIG), 235
door CORNELIS VETH, met 6 illustraties
ECHT OF VALSCH, door Mr. W.J. VAN 28
BALEN, met 7 illustraties
EENZAAMHEID, door G. ACHTERBERG 106
ENGELSCHE
166
POTTENBAKKERSKUNST (GEMMEN
VAN) door MATTY VIGELIUS met 13
illustrat.
EN HET UUR WORDT TELKENS
LATER, door JAN J. ZELDENTKUIS

201

GEDICHTEN, door JOHAN W.
SCHOTMAN

266
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GEDICHTEN NAAR
105
MEXICAANSCHE VOLKSLIEDEREN,
door HENDRIK DE VRIES
GEZANG DER AARDE, (UIT) door
THEUN DE VRIES

33

HERDENKING, door A. VIRULY

195

HERFSTVUUR, door HÉLÈNE SWARTH 247
HERINNERING, door R.H. VAN GULIK 129
HET EILAND DER ZIEL, door G.
ACHTERBERG

57

HET LATE GESCHENK, door JUUL
ROGGEVEEN

119

HOOGTEVLUCHT, door ROEL
HOUWINK

176

IMPROVISATIËN, door HENDRIK DE
VRIES

233

INDIË IN DE SCHILDER- EN
TEEKENKUNST, door JOHANNES
TIELROOY, met 7 illustraties

1

INTERIEUR, door GEORGE KETTMANN 314
Jr
KABOUTER, door HÉLÈNE SWARTH

344

KONFLIKT (TERUGBLIK VAN EEN 197
OUDEN DICHTER) door G.H.
STEEURMAN
KRONIEK

59, 131, 203, 275, 345, 425

LOT EN AVONTUUR VAN
BEROEMDE SCHILDERITEN, door
FRANZ DÜLBERG met 11 ill.

303, 368

MADONNA IN DEN HERFST, door
ROEL HOUWINK

332

MANOELIJNSCHE BOUWSTIJL (DE) 98
door Mr. W.J. van BALEN met 4
illustraties
MICHEL ANGELO EN RODIN
11
(OVEREENKOMST EN VERSCHIL IN
DE PLASTIEK VAN) door Dr. J.C.B.
EYKMAN met 11 illustraties
MOEDER TATSJA, door JAN VELDMAN 333
MOEDERS EN MAAGDEN, door
ELISABETH ZERNIKE

248, 319, 398
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NACHTLEVEN TE PARIJS, door G.J. 413
CORBETH
OBERAMMERGAUER
HOUTSNIJKUNST, door Dr. FELIX
RUTTEN, met 5 illustraties

39r

QUAND MÊME, door ANTHONIE
DONKER

117

RHYTME- OF
EENDRACHTELIJKHEID DER
BEWEGINGEN, door W. STEENHOFF,
met 2 ill.

361

ROZEMEISJE, door HÉLÈNE SWARTH

397

SCHERZO, door HÉLÈNE SWARTH

343

SINTERKLAAS, GOED HEILIG MAN, 377
door A.H. LUYDJENS met 11 illustraties
SPOTPRENTEN (ENKELE
INTERESSANTE) UIT 1830-'32door
CORNELIS VETH, met 4 illustr.

311

TECHNIEK EN KUNST
(KANTTEEKENINGEN OVER) door
W. JOS. DE GRUYTER met 13 illustr.

145

TEMPELCOMPLEX LARA
DJONGGRANG (HET) door F.M.
SCHNITGER, met 17 illustraties

82

TROOST IN DEN NACHT, door BERTHE 423
VAN HILTEN

TROPENNACHT, door J.F. BAER VAN
HAMMERSWEIL

271

VERZEN, door JENNY MOLLINGER

45

VLAAMSCHE KUNST IN HET
BELGISCHE JUBELJAAR
(TENTOONSTELLING VAN OUDE)
door A. STHEEMAN met 12 illustraties

217

ZONDAG, door E. RAEDT DE CANTER

48
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
ACHTERBERG (G.)

HET EILAND DER ZIEL

57

ACHTERBERG (G.)

EENZAAMHEID

196

ASSELIN (HENRI)

MAURICE ASSELIN

73

BAER VAN
HAMMERSWEIL

TROPENNACHT

271

BALEN (Mr. W.J. VAN)

ECHT OF VALSCH?

28

BALEN (Mr. W.J. VAN)

DE MANOELIJNSCHE

98

BOUWSTIJL

CORBETH (G.J.)

NACHTLEVEN TE PARIJS

413

DEENE (J.F. VAN)

DELACROIX

239, 289

DONKER (ANTHONIE) QUAND-MÊME

117

DÜLBERG (FRANZ)

303, 368

LOT EN AVONTUUR VAN
BEROEMDE SCHILDERIJEN

EECKHOUT (VAN DEN) MARC CHAGALL'S
ILLUSTRATIES BIJ FABELS
VAN LA FONTAINE

159

EIJKMAN (Dr. J.C.B.)

OVEREENKOMST EN
11
VERSCHIL IN DE PLASTIEK
VAN MICHELANGELO EN
RODIN

GULIK (R.H. VAN)

HERINNERING

129

GRUYTER (W. JOS. DE) KANTTEEKENINGEN OVER 145
TECHNIEK EN KUNST
HILTEN (BERTHA VAN) TROOST IN DEN NACHT

423

HOUWINK (ROEL)

HOOGTEVLUCHT

176

HOUWINK (ROEL)

MADONNA IN DEN HERFST 332

HOUWINK (ROEL)

DE ZELDMOORDENAAR

412

KETTMAN Jr. (GEORGE) INTERIEUR

314

KLINKHAMER VAN
HOYTEMA (M.E.)

DE ZEGE

177

LUIJDJENS (A.H.)

SINTERKLAAS, GOED

377

HEILIG MAN

MOLLINGER (JENNY)

VERZEN

45

OOSTEN (A.J.D.)

CULTUUR

58
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PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

DE VOORSTELLING
(FRAGMENT)

35

RAEDT DE CANTER
(E.).

ZONDAG

48

ROGGEVEEN (JUUL)

HET LATE GESCHENK

119

RUTTEN (Dr. FELIX)

OBERAMMERGAUER
HOUTSNIJKUNST

391

SCHNITGER (F.M.)

HET TEMPELCOMPLEX
LARA DJONGGRANG

82

SCHOTMAN (JOHAN
W.)

GEDICHTEN

266

SMIT (GABRIËL)

AVOND AAN ZEE

118

STEENHOFF (W.)

RHYTME- OF
361
EENDRACHTELIJKHEID DER
BEWEGINGEN

STHEEMAN (A.)

TENTOONSTELLING VAN
217
OUDE VLAAMSCHE KUNST
IN HET BELGISCHE
JUBELJAAR

STREURMAN (G.H.)

KONFLIKT

197

SWARTH (HÉLÈNE)

HERFSTVUUR

247

SWARTH (HÉLÈNE)

SCHERZO

343

SWARTH (HÉLÈNE)

KABOUTER

344

SWARTH (HÉLÈNE)

ROZEMEISJE

397

TIELROOY (JOHANNES) INDIË IN DE SCHILDER EN 1
TEEKENKUNST
TREFFERS (J.)

DE SMART DER
VERVULLING

107

VELDMAN (JAN)

MOEDER TATSJA

333

VERLAET (LYA)

CHINEESCHE JUNK

424

VETH (CORNELIS)

EEN MERKWAARDIG
DILETTANT

235

VETH (CORNELIS)

ENKELE INTERESSANTE
311
SPOTPRENTEN UIT 1830-'32

VIGELIUS (MATTY)

GEMMEN VAN ENGELSCHE 166
POTTENBAKKERSKUNST

VIRULY (A.)

HERDENKING

195

VRIES (HENDRIK DE)

DELIRIUM

158
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VRIES (HENDRIK DE)

GEDICHTEN NAAR

105

MEXICAANSCHE

VOLKSLIEDEREN
VRIES (HENDRIK DE)

IMPROVISATIËN

VRIES (THEUN DE)

UIT: GEZANG DER AARDE 33

ZELDENTHUIS (JAN J.) EN HET UUR WORDT

233
201

TELKENS LATER

ZERNIKE (ELISABETH) MOEDERS EN MAAGDEN
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
BELLING (EEN BOUWPLASTIEK
282
VAN RUDOLF) IN HET GEBOUW ‘DE
VOLHARDING’, DEN HAAG, door W.
Jos. DE GRUYTER, MET 2 ILLUSTRATIES
BOEKBESPREKING, door H.R., Jo DE 59, 131, 203, 275, 345, 425
WIT, ROEL HOUWINK, W.J. DE G., R.H.
VAN GULIK, F.M. SCHNITGER, KASPER
NIEHAUS en A.M. HAMMACKER, met 3
illustraties
BOSCH (EEN JHERONYMUS) BIJ
284
R.W.P. DE VRIES, door A. STHEEMAN,
met 1 illustratie
BUZIAU, EEN MENSCHENSPIEGEL, 67
door VAN DEK EECKHOUT, met 1
illustratie
COLENBRANDER (IN MEMORIAM 143
TH.A.C.) 1841-1930, door W.J. DE G
DELACROIX (EUGÈNE) IN HET
LOUVRE-MUSEUM, door J.
ZWARTENDIJK, met 2 illustraties

136

ECHT OF VALSCH? VAN GOGH's
‘TWEE POPULIEREN’ BIJ DEN
KUNSTHANDEL HUINCK EN
SCHERJON TE AMSTERDAM, door
W. Jos. DE GRUYTER, met 1 illustratie

65

GOGH (VINCENT VAN) EN ZIJN
286
TIJDGENOOTEN,
TENTOONSTELLING TER
HERDENKING VAN DEN STERFDAG
VAN VINCENT VAN GOGH (29 Juli
1890) IN HET STEDELIJK MUSEUM
TE AMSTERDAM, door A.E. VAN DEN
TOL, met 4 illustraties
HAND-BOEKBINDKUNST, door J.
SLAGTER

141

HEUKELOM (SARA VAN) BIJ
434
MARTINUS LIERNUR, DEN HAAG,
door J.S.
KALENDERS 1931, door W.J. DE G.

440
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KOCH (PYKE), KOR POSTMA EN
KAREL WILLINK IN DEN
KUNSTHANDEL P. DE BOER
HEERENGRACHT, AMSTERDAM,
door A.E. VAN DEN TOL

438

KOLBE (BEELDHOUWWERK VAN
GEORG) IN DEN KUNSTHANDEL
VAN LIER TE AMSTERDAM, door
A.E. VAN DEN TOL, met 1 illustratie

212

LECK (B. VAN DER) IN DEN
353
KUNSTHANDEL HUINCK EN
SCHERJON, AMSTERDAM, door W.J.
DE G., met 3 illustraties
L1TH (HUBERT VAN) IN MULURU
TE ZANDVOORT, door A.S.

213

LITHOGRAFIEËN, 1880-1910, door J.S. 433
MODERNE KUNST (DE NIEUWE
357
AFDEELING) IN DEN
KUNSTHANDEL VECHT, ROKIN,
AMSTERDAM, door A.E. VAN DEN TOL,
met 2 illustraties
NAAKT (HET) OP DE
VOORJAARSTENTOONSTELLING
DER ONAFHANKELIJKEN IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T.

144

REDON (ODILON), NAAR
139
AANLEIDING VAN EEN
TENTOONSTELLING BIJ
EISEN-LOEFFEL door A. STHEEMAN,
met 2 illustraties
REMBRANDT (DE TEE KENINGEN 214
VAN) UIT DE NALATENSCHAP VAN
Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT, door
A.M. HAMMACHER
ROLAND HOLST (HET RAAM VAN 435
R.N.) IN HET AMSTERDAMSCHE
STADHUIS, door A.M. HAMMACHER,
met 1 illustratie
SUR-REALISTEN (DE) OP ‘DE
ONAFHANKELIJKEN’ IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door A.E. V.D. T.

71
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70

Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
P. OUBORG, INLANDSCHE, TEEKENING, 1
1927
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73
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1927

145
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CORNELIS DE VOS (verzameling A.
WARNANT, Brussel).

217

FERDINAND VICTOR EUGÈNE
DELACROIX, ‘LE LEVER’

289

EENDRACHTELIJKHEID VAN
361
BEWEGING IN BLADFORMATIE
VAN SAXIFRAGA AIZOON (foto Prof.
KARL BLOSSFELDT
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Indië in de schilder- en teekenkunst
door Johannes Tielrooy
TEN tijde dat onze voorouders in hun pofbroek en dikke wambuis de bruine
tienduizenden van Indië, als ze het durfden, onder den voet liepen of aan zich bonden
met geld en beloften wanneer dit veiliger scheen, en hun de kruidnagelen ontnamen
waarmee koets en Hollandsch landhuis waren te winnen - te dien tijde zal voor het
meerendeel hunner het schoone van de natuur ten hoogste een vluchtig bekeken
eigenaardigheid en interpretatie van die schoonheid met het penseel een onbekend
begrip geweest zijn. Zij kwamen waarachtig niet als toeristen, en moest er in hun
omgeving geschilderd worden, dan was een portrettist die goed de gelijkenis trof,
die, met zijn lijnen en kleuren, van gezag en van welvaart wist te spreken, immers
al ruim voldoende! Bijzonderheden zijn nauwelijks bekend*); veilig echter kan
aangenomen worden dat er in de eerste eeuwen van ons gezag geen talrijke en zeker
geen talrijke talentvolle schilders naar Indië zijn overgestoken.
In de 19e eeuw werd dat dadelijk anders. Tijdens zijn kortstondig bewind zag de
Engelsche gouverneur Raffles onmiddellijk in, dat Indië nog andere gaven dan peper,
tabak en koffie had te bieden, dat het landschappen, een dierenwereld en een
menschelijke cultuur bezat die de moeite van het aanschouwen en bestudeeren ten
volle waard waren. Is het eervol voor ons dat de vreemdeling Raffles nagenoeg de
eerste was om dit in te zien niet alleen, maar ook om met die bestudeering ernst te
maken? Gelukkig vond Raffles na zijn vertrek ook onder onze landgenooten vele en
bekwame navolgers. Geschiedenis en taal van Indië werden spoedig ook door
Hollanders beoefend, voor de schoonheid van het land openden zich hun oogen; en
zoo kwamen er uit Nederland schilders en teekenaars naar de kolonie, Zij zouden ze
dan beelden, de streken waar de tijgers loerden, waar grijs-zwarte karbouwen zich
baadden in bruine poelen, waar een rustig-kleurige bevolking geruischloos rondging.
Het is niet veel geworden. Een allerwelwillendst beschouwer - Herman F.C. ten
Kate†) - noemt voor de eerste drie vierde deelen van de eeuw als werkelijk goed
slechts een Beynon en een Payen - de één een teekenaar uit Holland zelf, de ander
een schilder uit België - dat voor korten tijd immers medebezitter van de rijke groene
landen overzee was geworden.

*) Er bestaan eenige goede portretten van gouverneurs-generaal, waarover Mevr. J. de
LoosHaaxman een studie in voorbereiding heeft. Tot m i j n onderwerp behooren ze niet: de
gegevens zijn er niet Indisch genoeg voor.
†) Dr. Herman F.C. ten Kate, S c h i l d e r - t e e k e n a a r s i n N e d . O . - e n W . - I n d i ë .
I n B i j d r a g e n t o t d e T a a l - , L a u d - e n Vo l k e n k u n d e v a n N . I . , deel
67, afl. 4, blz. 473 e.v.
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En dan nog! Wel had Payen's komst dit betrekkelijk gelukkige gevolg dat een
Inheemsche jonge man van schilderkunstigen aanleg, Raden Saleh, zich, gedeeltelijk
onder zijn leiding, tot tenminste noemenswaardig kunnen bekwaamde; maar Payen
zelf was slechts een leerling der romantici, een epigoon van Delacroix, en Saleh had,
bij al zijn vaardigheid, warmte en zwier, letterlijk niets dat hem persoonlijk kenmerkte
of zelfs maar aan zijn ras ontleend was. Zijn werk is dat van een niet meer dan
verdienstelijk Europeesch schilder*).
Toen Nederland in de laatste jaren der 19e en in de eerste van onze eeuw alle
dingen guller en flinker begon te behartigen, deed het ook bij een grooter aantal van
zijn kunstenaars het verlangen naar Indië ontstaan: Mari ten Kate, W.O.J.
Nieuwenkamp, M. Bauer, Fred. J. du Chattel, Isaäc Israëls (hij zag Indië zelf voor 't
eerst in 1922, maar schilderde tevoren al naar Indische gegevens), Gerdes, Gabrielse,
Jan Poortenaar kwamen over. Zeker hebben Indië en de kunst beide door de komst
van sommigen hunner gewonnen. Enkele weidsche landschappen van Ten Kate - ik
zag ze slechts in reproductie - zijn niet zonder bekoring. Nieuwenkamp heeft meer
dan eens raak gekarakteriseerd, Israels karakteriseerde altijd op diepe en gevoelige
wijze, in beweeglijke lijnen en rijke, geschakeerde kleuren. Maar te dikwijls behielden
de uitgekomen schilders hun Hollandsche visie en ook.... de speciaal Hollandsche
slapheid, eigen aan de epigonen der Haagsche school. Bovendien is Mari ten Kate
tenslotte slechts een man van het oogenblik geweest, zal Nieuwenkamp vermoedelijk
in hoofdzaak de man van een tamelijk korte periode blijken, en is Isaäc Israëls....
Maar neen, hem mogen wij niet zonder meer wegzetten bij de figuren uit het verleden:
ik bedoel slechts dat Israëls, als impressionist, van Indië vooral de nuancen ziet die
een vorig geslacht ten volle bevredigen konden. Wat Nieuwenkamp aangaat, de
nauwkeurige, aesthetiseerende stilist in hem heeft ongetwijfeld verwantschap met
het constructivisme van heden; maar de slapheid en de koelheid die zijn graphisch
werk den eenen keer, de willekeur die het een andere maal vertoont, het karakter
‘anno 1900’ dat in zijn stileeringen soms opvalt, stemmen ons toch niet hoopvol ten
aanzien van de waardeering die hem bij latere geslachten ten deel zal vallen. Eerder
schijnt het of met hem en zijn tijdgenooten een periode eindigt en of er thans een
nieuwe begonnen is.†)
Deze nieuwe periode, de onze, doet zich weliswaar allereerst voor....

*) Vgl. Noto Soeroto, B i j h e t l o o s t e g e b o o r t e j a a r v a n R a d e n S a l e h , in
H e t N . I . H u i s , O u d e n N i e u w , 1513.
†) Men vergelijke nog: P.A.J. Moojen, D e s c h i l d e r k u n s t , in G e d e n k b o e k v o o r
N e d .-I n d i ë t.g.v. h e t R e g e e r i n g s - J u b i l e u m v a n H . M . d e K o n i n g i n ,
1923, en J.C. van Eerde, J a v a a n s c h e d a n s e n e n E u r o p e e s c h e
s c h i l d e r i j e n , in G e d e n k s c h r i f t b.h. 75-j. b e s t a a n v.h. K o n . I n s t . v o o r
T a a l -, L a n d - e n Vo l k e n k u n d e v. N.I., 1926.
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als een groote, gapende leegte. Werkelijke Indische schilderkunst? Voor 't minst kan
men zeggen dat de ware talenten elkaar niet verdringen. Vraagt men bij dezen en
genen na, dan wordt men overgoten met een stroom van namen; maar het bekend
zijn van een naam zegt in Indië niets, men is b.v. al dadelijk bij eenige honderden
bekend als men ‘op dezelfde boot gereisd heeft.’ Eerst als de vrager volhardt, als hij
koppig verder zoekt, ontwaart hij de vier of vijf echte talenten die Indië herbergt;
maar deze werken in stilte, de kranten zwijgen hen dood of vertellen ineptieën over
hun werk en het publiek....
Tot goed begrip van de zaak kan het zijn nut hebben hier een woord te zeggen
over het Indische publiek. Schilderijen koopen? Dat komt alleen bij een enkelen
gegoeden Europeaan op en als alle volbloed-Europeanen, de vrouwen en kinderen
inbegrepen, veertigduizend in getal zijn, is het veel. De Indo-Europeaan? Die geeft
over 't algemeen*) verre de voorkeur aan een gramophoon, een bezoek aan de bioscoop
en een dansje en dat is ook veelal het eenige wat hij betalen kan. De Indo-Chinees?
Rijk genoeg, soms; maar dan koopt hij rare leeuwen van gips, voor zijn tuin. De
Inlander, tenslotte, is natuurlijk ten eerste veel en veel te arm om schilderijen te
koopen; maar bovendien: z i e t hij ze zooals wij ze zien, is hij er niet te.... Inlandsch
van gevoel, of soms ook door halve verwestersching innerlijk te verward voor? Zoo
zijn Europeanen dus de eenigen die als koopers, als begunstigers van de kunst in
aanmerking komen, voorloopig; en.... van velen hunner blijkt telkens weer dat zij er
geen gevoel voor hebben, dat 't hun in zake kunst aan onderscheidingsvermogen
ontbreekt, dat zij hun belangstelling ervoor met algeheele gelatenheid u i t s t e l l e n
totdat ze gepensionneerd, dan wel - om den technischen term te gebruiken - ‘binnen’
zullen zijn: of er dan nog veel van komt? Ik zal niet zeggen dat men inzicht en smaak
der Europeanen in Indië moet afmeten naar verschijnselen als het bordje met ‘Alhier
te koop keurige olieverfschilderijen’ dat een handelaarster in een der groote steden
op haar aan het grootste plein gelegen ‘erf’ heeft staan; de critische term ‘keurig’ is
algemeen Nederlandsch naïef en de aankondiging zelf stamt veeleer van een ouder
Indië, richt zich vermoedelijk tot een cultureel nog onervarener publiek dan het
Europeesche; maar wat dit laatste over 't geheel wel karakteriseert, dat zijn b.v.
opdrachten, door magnaten van geld- en goederenhandel bij het beëindigen van hun
Indische loopbaan aan goede schilders verstrekt, om het huis waar ze gewoond of
de laan waar ze dikwijls gewandeld hebben welgelijkend af te malen; wat dit publiek
in zijn verhouding tot kunst nagenoeg afdoende kenschetst, het is de ontstentenis bij
hen in wie het zijn beste vertegenwoordigers ziet, de dus geheeten ‘Kopstukken van
Handel en Nijverheid’, van het inzicht dat er

*) Den werkelijk beschaafden, en Europeesch-beschaafden, Indo niet te na gesproken, natuurlijk.
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geen kunst zonder inspiratie en geen inspiratie zonder vrijheid bestaat.
Het zou voorloopig niet verstandig zijn, van de Nederlandsch-Indische pers
verbetering in dezen toestand te verwachten. Hoe het komt is niet op het eerste gezicht
duidelijk - beperkte geldmiddelen (de abonné's zijn betrekkelijk gering in aantal)?
vrees voor het betalend publiek (adverteerders en abonné's)? afhankelijkheid van
burgerlijk denkende commanditairen? afwezigheid van goede krachten? beperkt
inzicht bij de redactie zelf? - maar vast staat dat de bladen, een enkele uitzondering
daargelaten, hun lezers in zake schilderkunst bepaald onvoldoende voorlichten. De
toon der critieken is parmantig, de kennis der beoordeelaars gebrekkig, hun
motiveering lijkt meestal naar niets. Voor het meerendeel zijn ze nog van het soort
dat Rembrandt op hoogen toon zou hebben aangeraden toch niet altijd zoo somber
te schilderen, Van Gogh om de dingen ook eens wat liefelijker voor te stellen en
Kandinsky om zijn gezond verstand te gebruiken. Staat een werk den Indischen
criticus om de een of andere reden niet aan, dan bericht hij zijn lezers dat 't hem ‘niet
kon bekoren’ of dat het ‘trouwens bij het publiek weinig belangstelling vond.’ Komt
hij voor een neo-constructivistisch werk te staan, dan noemt hij het ‘schrikwekkend’:
die qualificatie vindt hij grappig*). Toen vóórverleden jaar een Duitsch ‘professor’
(waarin? aan welke hoogeschool?) de onwaarschijnlijke flodderaar Vollbehr, na vele
omzwervingen in het Verre Oosten ook weer eens in Ned.-Indië kwam ‘snelschilderen’
- hij maakte tien à twintig doeken per dag, soms van een vliegmachine uit - werd hij
in de bladen om zijn vlotheid, rake typeering en wel te verstaan zijn vlugheid
geprezen, al was er in dit al te duidelijke geval toch ook een enkel journalist die
bedenkingen opperde. Toen de jeugdige heer G.P. Adolfs, maker van eenige wel
fleurige landschapjes en stadsgezichten, die echter nauwelijks boven het illustratieve
uitkomen, door begunstigers naar Europa gestuurd en van die kunstreis glorierijk
teruggekeerd was, werd hij aanstonds, door een interview, in staat gesteld om zijn
bewonderaars kond te doen dat een Hongaarsche professor hem gesteund, Parijsche
schilders hem daarentegen wat terughoudend behandeld hadden (geen wonder, in de
woonplaats der Vlaminck's, Matisse's, Derain's) en dat hij in Italië een stad ontdekt
had waar veel mooie schilderijen te zien waren: Florence heette die stad en men
hoefde maar te vragen naar het Palazzo Pitti. Eenmaal beging hij de onvoorzichtigheid
zelf zijn herinneringen te redigeeren, zonder de hulp van b.v. een
hoogere-burgerscholier in te roepen: de ongelukkige! Maar het Orgaan van den
Kunstkring ter plaatse nam ze op.
Dit feit is trouwens de eenige reden waarom ik het onnoozel schrijfsel

*) Over de grappigheid, beter de societeits-moppigheid van de Indische pers zou een afzonderlijk
opstel te schrijven zijn. Van ‘schrikwekkend’ gesproken....
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van Adolfs vermeld: tot zoo iets leent zich dus desnoods een Kunstkring! Zijn dan
niet juist de Kunstkringen een kracht ten goede? Dat zijn ze heel zeker. De
Kunstkringen zijn onmisbaar geworden in de Indische samenleving; voor den ijver
en het inzicht waarmee zij muziekuitvoeringen en lezingen organiseeren, boekerijen
aanleggen, tijdschriften doen circuleeren verdienen zij hooge waardeering. Maar de
beeldende kunst, ter bevordering waarvan de eerste kunstkring nog wel werd opgericht
(te Batavia, in 1902*), juist de beeldende kunst komt er bij de kunstkringen bijna altijd
slecht af! De tentoonstellingen waren de laatste jaren - het werk van enkele schilders,
over wie nader, uitgezonderd - in alle plaatsen waar ik ze zag erger dan middelmatig.
Slap en onoorspronkelijk was bijna al het werk dat er hing; als het dat maar alleen
geweest was! Het is echter, een jaar of drie geleden, ook voorgekomen dat caricaturen
op Inlandsche intellectueelen, door een abjecten geest ingegeven en trouwens
gruwelijk misteekend (niet met opzet!), tot de tentoonstelling van den Kunstkring te
Soerabaia werden toegelaten - en natuurlijk dadelijk door het publiek gekocht! Hier
toonden bestuurders zich bevangen door den kinderachtigen afkeer jegens eenigszins
onderwezen Inheemschen, die tegenwoordig onder de Europeanen in Indië zooveel
voorkomt, of althans zwak genoeg om aan daaruit voortkomende pressie toe te geven.
Dit geval is een uitzondering, zeker; toch krijgt men den indruk dat de bestuursleden
zich meer dan eens niet ver genoeg boven hun publiek hebben weten te houden. De
talenten zijn schaarsch, het transport van goede schilderijen uit Europa is duur, er
zijn nog tal van andere bezwaren.... Het zij niet ontkend. Maar het moest voor
bestuurders geen reden zijn dan maar met onbeduidend of verouderd werk te komen.
Zien zij echter zelf altijd in dat hun tentoonstellingen beneden de maat zijn? Werken
er in hun eigen midden geen invloeden die hun kunstmanifestaties drukken? Het is
voor niemand een geheim dat de heer P.A.J. Moojen in zake kunst te Batavia een
machtig man is. De heer Moojen heeft dan ook zeker zijn verdienste: zijn ijver voor
de kunst is groot, hij schreef een geestdriftig boek over Bali, hij heeft, zelf schilderend,
van alles geprobeerd, van den eenvoud tot de manier, van de wazigheid tot de fel
uitslaande kleur. Maar de heer Moojen is ook de bouwmeester van een der minst
geslaagde openbare gebouwen van Ned.-Indië: het onevenwichtige en quasi-zwierige
gebouw.... van den Bataviaschen Kunstkring zelf! De schoonheid is wel slecht behuisd
in onze hoofdstad.... En kan men nu van den heer Moojen, kan men van wie op hem
en zijn leiding vertrouwt, verwachten dat zij Indië zullen helpen aan wat het behoeft:
contact met de werkelijk krachtige en levende kunst van Europa? Ik geloof er niets
van†).

*) Z i e G e d e n k b o e k b i j g e l e g e n h e i d v a n h e t 2 5 - j a r i g b e s t a a n v a n
d e Ve r e e n i g i n g D e N e d . I n d . K u n s t k r i n g t e B a t a v i a , 1927.
†) Mede door toedoen van den heer Moojen zal Ned.-Indië op de a.s. Koloniale tentoonstelling
te Parijs vertegenwoordigd zijn met een diorama van J.L. Eland. De maquette is te Batavia
te zien geweest: ze was grof van uitvoering en banaal van inspiratie. Het niet gekozen ontwerp
door Frans Cleton was trouwens nog erger.
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Reeds noemde ik terloops een aantal van de vele schildersnamen die men overal in
Indië bij eerste navraag hoort prijzen; reeds defileerden voor den lezer de
veelbelovende Adolfs junior, en de vliegensvlugge Vollbehr, en de ongenoemde,
trouwens onnoembare van de schendcaricaturen, en de handige Eland, auteur van
schilderstukken die ‘het doen’. Maar.... ik heb Dezentjé nog niet genoemd en wie
maar iets van mijn onderwerp weet is er al verwonderd over! Wie zou Ernest Dezentjé
niet kennen? Heeft een administrateur twintig jaar lang in de bergen gezeten om thee
of kina te planten; reed een handelsbediende gedurende de eerste helft van zijn
volwassen leven dagelijks van zijn beschaduwd woonhuis naar de heete, gele
benedenstad, tot er een procuratie, een fortuintje en het besluit om alsnog in het
moederland van de beschaving te gaan genieten op volgde; vormde zich bij de
nadering van hun vertrekdatum een comité om hun een passende herinnering aan te
bieden - tien tegen één dat de keus valt op een schilderwerk van Dezentjé! Dezentjé
schildert sawah's en het water is zilverig-blinkend, de dijkjes zijn groen; op den
achtergrond zet hij een berg en de berg, men kan er vast op rekenen, is donkerblauw;
de vereischte palm is aanwezig, en aan het uitspansel in de verte smelten smachtende
gelen met poëtisch rood tezamen. Aan een weeke, teedere stemming is dus behoorlijk
gedacht en mocht er nog een enkel attribuut gewenscht zijn, een palmboom meer of
een inlandsch stulpje, het kan geleverd worden. Voor teleurstelling geen vrees:
Dezentjé blijft onveranderlijk zichzelven gelijk: hij is altijd poëtisch, altijd compleet,
altijd.... onbeschrijfelijk vervelend, slap van teekening, flauw van kleur,
quasigedistingeerd, wee-sentimenteel en alom populair. Nooit behoeft het comité te
twijfelen of het wil van zijn geschenk zal hebben: de begiftigde zal geroerd zijn,
bijna zal hij zelf gelooven dat hij om de poëzie van het landschap indertijd naar Indië
ging.... Met Dezentjé, tenminste, weet men waar men aan toe is.
En zou ik C.L. Dake Jr. onvermeld mogen laten? Een der meest actieve onder de
schilders van Indië, een der meest geprezenen ook. Een kunstenaar van veel
vaardigheid en zelfs van talent wel, in aanleg; in zijn beste oogenblikken streeft hij
niet enkel naar uiterlijke, maar ook naar gevoelsgelijkenis en het overkomt hem dat
hij ze bereikt, b.v. in een te waardeeren ‘Missigit te Boeleleng, Bali,’ met dat
verblindende wit, die doorzonde schaduw. Helaas, ook dan nog geeft hij weinig
persoonlijks, en die ‘beste oogenblikken’ schijnen trouwens wel zeldzaam.
Meestentijds schijnt inspiratie bij Dake geheel afwezig, schijnt de wensch om te
verkoopen
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het eenige wat hem bewoog tot de, zeer expeditieve vervaardiging van zooveel
alledaagsche werkjes.
Souvenirs van Indië, ziedaar tenslotte het eenige wat zulke schilders maken. Hun
oog ziet wel scherp, maar richt zich niet anders dan de oogen van een ieder; hun hand
is wel nijver, maar weet slechts te copieëren, niet te vertolken. Het ontbreekt hun
aan persoonlijkheid en de enkele malen dat hun doeken bekoren is het door het
onderwerp alleen! Er zijn er nog zooveel van dit kaliber.... De vlotte Sayers b.v., die
zijn onrijp werk tot heel in Parijs exposeerde: het onderwerp alweer dat trok! En R.
Wenghart, wiens Inlanderskoppen wel psychologisch juist zijn, maar hoe zwak
geschilderd! H.A.L. Wichers, die met losse hand en in diverse kleuren beschaafde,
luchtige landschapjes aanmaakt.... Emil Rizek, die, met het expressionisme niet
onbekend, evenwel op reis zegt impressionist te willen zijn en dit ook is, in zijn
warmkleurige, levendige schetsen van marktgangers, soldaten, huisjes, tempels. - D.
Homberg, met de tamelijk slappe onderworpenheid zijner natuuruitbeelding. - H.
van Velthuysen, met zijn, niet ongevoelige kampongs, markten enz. - C. Mystkowsky,
met zijn niet onkrachtig gedane tafereelen....
Is er dan niets voluit te waardeeren en bestaat er géén werk, waarin zich Indische
dingen en wezens met een heerschenden geest, een waren makers-geest, tot
schoonheid hebben verbonden? Toch wel! Hetgeen tot nu toe reeds in Indië
gepresteerd is door H. Paulides geeft reden tot hooge verwachting: op merkwaardige
wijze gaf hij in zijn gerythmeerde, synthetische teekeningen den aard der Inheemsche
bevolkingen weer en zoo hij erin slaagt zich als colorist te verdiepen, zijn compositie
nog strakker te maken, wordt hij een der goede schilders van Indië*). Ernst Agerbeek
munt uit door de weergaaf van typen, met name van Chineezen, die hij zeer juist ziet
en op zeer nauwkeurige, scherpe, geestige wijze, in diepe kleuren afbeeldt (rood,
blauw, goud). Agerbeek, uit Indië zelf geboortig, heeft te Brussel en in Holland
gestudeerd en erkent de - gedeeltelijk tegenstrijdige - invloeden van Van
Konijnenburg, Toorop, Breughel en Jacovleff te hebben ondergaan. In het werk van
Agerbeek is een oordeel zichtbaar over de menschen die hij weergeeft: dat zijn
oordeel reeds altijd rijp zou zijn, kan men van den nog jongen schilder niet
verwachten. Twee gevaren zijn er die hem bedreigen: in een flauw-grappig oordeel
over zijn figuren te vervallen en bedachte allegorieën van zijn schilderijen te maken.
- Walter Spies is een dichterlijk, een fantastisch, een dramatisch aangelegd man. Zijn
voorstellingen zijn nu eens een angstverwekkend droomgezicht, dan een idyllisch
tooverland waar de blaren ruischen en de toppen sierlijk wuiven; soms ook blijkt hij
tot zeer objectieve waarneming en afbeelding

*) Vgl. een artikel over Paulides van A.H. de Meester-Obreen, in N e d . - I n d i ë O u d e n
N i e u w , December 1928.
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in staat. Er zijn eigenaardigheden in zijn schilderwijze (‘blikken’ gebladerte,
kinderlijke vormen) die aan den douanier Rousseau herinneren; hebben we hier met
invloed, of eenvoudig met gelijkgestemdheid te doen? Verwacht kan worden dat
deze zeer origineele Duitscher, schilder, maar in hoofdzaak musicus, gewezen
kapelmeester bij den sultan van Djokja, thans op Bali verblijvend en daar ongeveer
als een Baliër levend, nog veel moois - en ook af en toe wat zonderlings zal leveren.*)
De besten evenwel onder de in Indië werkende schilders, heb ik nog niet genoemd:
het zijn op het oogenblik waarschijnlijk P. Ouborg, Jan Frank en A. Breetvelt. Zij
alleen, voor zoover ik heb kunnen nagaan, houden rekening met hetgeen de
hedendaagsche Europeesche schilderkunst zich als ideaal stelt. Hun stijl is
jong-Europeesch omdat zij met hun diepste wezen in Europa wortelen of, zoo niet
geheel, dan toch door het nieuwste Europa gevormd zijn. En zij - naar ik meen - zijn
de eenigen die zich bewust ten doel stellen, hun geheel ‘hedendaagsche’ en, behoudens
persoonlijke afwijkingen, ook ‘westersche’ gemoedsleven met de weergaaf van aan
Indië ontleende gegevens te doen samensmelten.
Jan Frank is de oudste (even in de veertig), en zonder twijfel degeen die van hen
tot nu toe het meeste bereikt heeft. Minder intellectueel georiënteerd dan de anderen
- hoewel hij, op Java geboren, in Holland, o.a. bij Van Konijnenburg, is gaan studeeren
- is het waarschijnlijk vooral door spontane behoefte, door aangeboren
wezensgelijkenis dat hij zich aansluit bij de Europeesche kunstenaars van onzen tijd.
De constructie is hem een hoofdzaak, de vlakverdeeling een voorwerp van zijn
voortdurende bezorgdheid, lange, rechte lijnen doorsnijden haast zichtbaar zijn
doeken. Dramatisch werkende tegenstellingen van kleur naast kleur, van licht naast
donker vereenigt hij in zijn beste werk met een rust gevend evenwicht. Wat hij mist,
voorloopig, is wellicht een gevestigde smaak voor kleuren - hij heeft er soms die
onderling vloeken - een vastberadenheid in het opofferen van onderdeelen - men
betreurt soms een te veel op zijn schilderijen. Niet onmogelijk dat beide gebreken
in verband staan met zijn zeer ontvankelijken, gevoeligen aard: hij houdt van de
dingen en de kleuren en niet altijd is een ordenend, besnoeiend, critiseerend verstand
die genegenheid de baas. Intusschen: geen grooter bezit voor den kunstenaar dan
zulk een tegelijk licht aandoenlijk en vasthoudend gevoel! Den kunstenaar Frank
tenminste stelt het in staat, met zijn ossenfiguren b.v., bij den beschouwer een
ontroering gaande te maken, waarin bewondering voor het technisch kunnen en
vrome verwondering over

*) Vermeldenswaard zijn nog de knappe, maar ietwat koude figuurteekeningen van den thans
in Amerika wonenden schilder Maurice Sterne en de vlottere figuurstudies van Carli Sohn
Rethel. Sinds kort werkt en exposeert hier te lande ook de Hollandsche figuurteekenaar
Rudolf Bonnet; zijn ‘Baliërs’ met name munten uit door technische bekwaamheid en
menschkundige opvatting.
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de verschijningen die de schilder voor hem opriep gelijkelijk hun aandeel hebben.*)
Niet minder op constructie bedacht dan Frank, heeft A. Breetvelt in zijn
‘Oud-Batavia’, met de gele blokken van zijn huizen, het blauw van de lucht, de frisch
groene vlekken op de schepen een even krachtig als bekorend werk geschapen. Goed
onderlegd, in blijvend contact met de kunst van Europa, tamelijk bewust, is Breetvelt
van een aanvankelijk impressionistische visie tot zijn tegenwoordig constructivisme
gekomen; consequent past hij het toe, maar weet het levend en levenwekkend te
houden. Mag ook bij hem een enkele maal de ruimte ontbreken of het evenwicht nog
wankel schijnen, dikwijls toch ook bereikt hij een rustig en welomschreven geheel,
waarin het gevoel de orde niet verstoort en de orde het gevoel niet onderdrukt.
Breetvelt's gevoel lijkt doortastender dan dat van den zeven jaar ouderen Frank,
ofschoon ook hij niet zonder voorafgaande aarzeling tot zijn snelle, levendige uitingen
geraakt; Breetvelt durft meer, is minder nadrukkelijk (maar dan ook minder machtig
van werking, tot nu toe); de bezwaren die de constructie-eischen met zich brengen
weet hij thans meestal wel te overwinnen en brengt dan helle, vroolijke kleuren aan,
geeft schakeering, schittering en een spiegelend vlak: zoo in zijn stadsgezichten van
Soerabaia, in zijn schepen, zijn figuren van Inlanders, zijn Javaansche maskers.
Helder wit, groen, lichte grijzen, rood verlevendigen daarin zijn oorspronkelijk vrij
donker coloriet; toch behoudt hij dit laatste waar het pas geeft, en gebruikte het b.v.
om Bali's ommuurde dorpen, met hun magisch, slechts van enkele kleurvlekken
doorsprenkeld duister op zuivere en overtuigende wijze weer te geven.
Zijn tijdgenoot P. Ouborg tenslotte - evenals hij uit Holland gekomen om in Indië
als teekenleeraar werkzaam te zijn - is vóór alles de man van het innige, diepe,
langzame, maar dan ook beklijvende en in al zijn uitingen onmiddellijk bemerkbare
gevoel. Ongewoon goed op de hoogte van de jongste richtingen in Europa, tot de
meest ‘intellectueele’ toe - zelf neemt hij thans proeven met ‘twee-dimensionale’
kunst - aanvaardt hij ze toch alleen in zooverre hij er gemoedsbevrediging van
verwacht. Zoo kon Ouborg een innerlijken strijd niet ontgaan! Zijn gevoel is
oppermachtig en behoort dat te zijn, hij weet het; tevens weet hij dat het niet alleen
mag regeeren. Soms geeft hij er zich bijna zonder terughouding aan over en schildert
figuren (als schilder van Indië neemt hij zelden iets anders dan figuren tot onderwerp)
waarin de vorm slechts bijzaak, de kleuren - een korrelig, rembrandtiek geel, b.v. het voornaamste zijn; een ander maal overheerscht daarentegen een strakke, aan
metaal

*) Vgl. over Frank een artikel van H.X. (Mevr. De Loos-Haaxman) in den J a v a - B o d e van
14 Jan. 1926.
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herinnerende vorm. Al blijft hij ook in dit laatste geval zeer gevoelig, toch is hier
een tegenstelling aanwezig die Ouborg nog niet heeft opgelost. Als de ernstige,
geduldige zoeker die hij is, laat deze schilder zijn werk maar zelden zien; gelijk veel
zulke zoekers is hij een door en door diepe natuur en maakt werk dat juist het bezien
en langzaam doorproeven overwaard is!
De aanwezigheid in Indië van deze ware kunstenaars stemt ondanks alles
bemoedigend. Reeds is er vooruitgang, vergeleken bij de eerste eeuwen, bij de 19e
eeuw, bij 1900 zelfs; wellicht zal nog verdere voortgang mogelijk blijken. Tenslotte
hebben er altijd tientallen middelmatige schilders geleefd, in Europa even goed als
hier, naast één of twee van uitnemende verdienste. Er zijn teekenen die onder het
publiek een toeneming van het kunstgevoelig element doen verwachten: zelfs een
zoo ernstig, moeilijk door een ieder op het eerste gezicht te waardeeren schilder als
Frank begint reeds koopers te vinden. De aangewezen tekortkomingen van de pers
behoeven niet van blijvenden aard te zijn en de, in aanleg natuurlijk voortreffelijke,
bedoelingen van de Kunstkringbesturen zullen, als de omstandigheden veranderen,
vanzelf beter tot haar recht kunnen komen. Misschien ook - ik hoop het - zullen
steeds meer kunstenaars van beteekenis zich in Indië vestigen of althans er langen
tijd verblijven. Onderwerpen vinden ze er genoeg en voor nieuwe visie is nog ruimte!
De verschillende menschsoorten - Indo-Europeanen, Indo-Chineezen, Inlanders,
Europeesche buitenmenschen (planters) - zijn nog zelden, of bijna alleen op
conventioneele wijze uitgebeeld. De steden bieden menig gegeven: oude grachten
en poorten, oud-Hollandsche huizen, lanen, pleinen...... De bergen z i j n niet altijd
blauw of paars en het landschap i s niet overal zoetelijk, met name niet in het Oosten
van Java. Weergaaf van het Indische licht, van de Indische kleuren - ze zijn niet zoo
diep als veelal gemeend wordt - blijft een probleem dat om definitieve oplossing
vraagt. Wil men stemming, ze is bij oude graven, ze is in avondluchten en
morgennevels te vinden - voor wie de stemming meebrengt, tenminste! Want dit is
tenslotte de hoofdzaak: al deze onderwerpen zijn bruikbaar, maar schoonheid kan er
alleen uit worden, wanneer een begaafde er zichzelf aan uitspreekt. Komen er vele
begaafden naar dit land, velen wier innerlijk leven het uitspreken waard is, en vinden
ze er mettertijd de stoffelijke omstandigheden die hun het blijven mogelijk maken wie weet of dan niet een Hollandsch-Indische kunst van hooge waarde ontstaan kan.
Weltevreden, voorjaar 1930.
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Overeenkomst en verschil in de plastiek van Michelangelo en Rodin,
door dr. J.C.B. Eykman
I. Inleiding.
TOT het goede, dat de wereldoorlog aan de menschheid gebracht heeft, behoort m.i.
de definitieve afrekening met de zuiver materialistische wereldbeschouwing. Waar
het streven naar machts- en gebiedsuitbreiding, het concentreeren der geldmiddelen
in de handen van eenige weinige trusts en concerns, het jagen naar steeds nieuwe
triomfen op het terrein der techniek hun culminatiepunt schenen te vinden in de vlaag
van blinde vernieling, die vier jaar over de wereld is gevaren, daar zien wij het
wonderlijk gebeuren plaatsgrijpen, dat aandacht voor meer ideëele cultuurwaarden
opbloeide op de rookende puinhoopen van Ieperens hallen en Reims' kathedraal. Het
is alsof de bezinning, na al het aangerichte onheil en verderf, bij het denkend deel
der naties althans, zich meer gaat samentrekken op de ideologische waarden, die in
den loop der eeuwen bewezen hebben de onmisbare grondslagen te zijn voor de
geweldige structuur van alle historisch gebeuren. Langs dezen weg meen ik althans
de verklaring te mogen zoeken van de belangstelling, die meer en meer groeit voor
figuren, die in wetenschap, kunst en politiek nieuwe hoogtepunten trachten te vinden
boven het peil uit, waarop de oude aardbol zich sinds het midden der vorige eeuw
tot op het tijdperk 1914-18 heeft bewogen. Om op elk der drie hier genoemde terreinen
een voorbeeld te geven ter verduidelijking van mijn bedoeling, stip ik slechts aan de
belangstelling, waarmede de heele wereld de evolutie volgt, zij het dan met meer of
minder instemming, van het dictatorschap van Mussolini af tot Kemal Pascha toe;
verder den enormen aftrek, dien de kunstzinnige levensbeschrijvingen, door E.
Ludwig gegeven, vinden; de waardeering voor het werk van Vincent van Gogh, om
ook op het terrein der kunst een voorbeeld te noemen.
Gezien nu deze stroomingen, en gezien daarenboven de weder oplevende
belangstelling, die er in breede kringen bestaat voor de Italiaansche Renaissance en
haar vertegenwoordigers, naast een poging om de kunstenaars van onze eigen tijd te
verstaan, leek het mij geen ondankbare taak, de aandacht te vragen voor twee groote
figuren in de wereld der bij uitstek beeldende kunst: de plastiek, voor Michelangelo
en Rodin.
Van beide kunstenaars zijn wij zoo gelukkig den levensloop en het
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grootste gedeelte van hun werk te kennen. Ik wil daarom in parallel bespreken hun
innerlijk leven en den toestand van de hen omringende buitenwereld. Vervolgens
hun werk, hoe dit tot stand kwam uit hun reactie op deze buitenwereld en welke
monumenten hiervan voor het nageslacht bewaard bleven, als dragers van hun ideëen,
als noodzakelijk voortvloeisel van hun wereldbeschouwing.

II. Levensloop.
Bij de bespreking van den levensloop der beide kunstenaars in kwestie begin ik met
datgene op te zoeken, wat beiden gemeen hebben, om straks te komen tot het meer
specifieke, dat beiden tot de zeer bijzondere persoonlijkheden stempelt, die zij geweest
zijn.
Gemeenschappelijk is aan beiden het genie. Het geniale is in volkomenste graad
datgene, waarvan reeds Plato gezegd heeft, dat het in ieder van ons menschen schuilt:
het is een afstraling van het goddelijke en eeuwige, dat ons in staat stelt in ons denken
boven de zintuiglijk waarneembare materie uit te gaan; het is de vonk, die ons de
wereld der ideeën, de wereld van het absolute ontsluit, die ons in vervoering des
geestes, in enthousiasme het bovenzintuiglijke, de onuitsprekelijke waarheden der
ideëele wereld doet aanschouwen. Bij gewone stervelingen is dit gevoel voor het
verhevene slechts een schamel tasten naar de waarheid van het schoone en goede;
een droomerig peinzen vaak over de hoogere realiteiten des levens; maar het komt
tot een vermaterialiseering, een uitbeelding in woorden of werken bij een genie, in
een begenadigd denker, dichter, scheppend kunstenaar. Wat hun geestesoog schouwde,
dat beeldden zij voor ons uit in klanken, vormen, kleuren, opdat ook ons vergund
mocht zijn iets te aanschouwen uit de wereld van het licht en de schoonheid, iets
waaraan wij ons kunnen opheffen boven de alledaagsche materie en haar banden. In
dezen geest schiepen Michelangelo en Rodin hun beelden, van dit beginpunt uit
baanden zij hun eigen weg, door weinigen begrepen, door velen verguisd of
genegeerd. Want de weg van het genie is eenzaam, in den doolhof van ons denken
staan wij ten slotte allen alleen. De fakkel, door Phidias ontstoken, die het eerst de
uitbeelding van den mensch in zijn volle heerlijke schoonheid schiep, is door het
universeel genie der Renaissance, Michelangelo overgenomen, en het is Rodin
geweest die nog eenmaal den geest der klassieke beeldhouwkunst èn van de
scheppingen van Italië op zijn hoogtepunt, tot een lichtend vizioen verwerkt heeft,
waarvan zijn werken een blijvend getuigenis voor ons zijn geworden. Hun beider
vurige geest smeedde de kunstwerken, en het dreunen van den zwaren voorhamer
zal nog naklinken eeuwen nadat zij gestorven zijn, en de vonkenregen zal nog steeds
weer nieuw licht in de harten ontsteken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

V

MICHEL ANGELO.
PIETÀ.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

VI

AUGUSTE RODIN.
DE GEDACHTE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

13
van hen, die uitzien naar het gloren van een nieuwen dag in kunstarme perioden, van
hen, die zoeken naar een lichteren horizon in de duistere wereld der materie.
Doch komen wij thans tot de verschilpunten in het innerlijk van beide kunstenaars.
Uit wat ik daareven het geniale noemde komt hun temperament voort, ook dit van
meer dan wat wij gewoon zijn normale dimensies te noemen. Maar hoe geheel
verschillend heeft het zich bij beiden ontwikkeld. Beschouwen wij eerst Michelangelo.
Na een sombere, moederlooze jeugd weet hij tegen den zin van vader en broers door
te zetten, dat hij mag leeren schilderen, het ambacht van ‘artist’, ook toen reeds in
niet al te hooge eere. Zoodra hij blijken geeft in den kring van zijn medeleerlingen
van een grooter talent dan hun middelmatige praestaties, wordt hij ook hier
onmiddellijk uitgestooten. Eén ding slechts weet hij hiertegenover te stellen, den
ijzeren wil tot het doel, al gaat het ten koste van dagenlang ingespannen werk. Steeds
weer, als de uiterlijke levensomstandigheden hem willen breken, zooals in den strijd
tegen Julius II en de epigonen der Medici's, stelt hij tegenover alle obstakels zijn
onverwoestbare werklust, het hijgen naar een grooteren roem in de eeuwen, die gaan
komen, dan zijn enge en innerlijk zoo jammerlijk verdeelde vaderland hem ooit
konden geven. Als Bramante, het bouwkundig genie van St. Pieter, de schurkachtige
intrigant aan het pauselijk hof tevens, zijn val wil en Julius II opzet, om de
beschildering van de zoldering van Sixtus'kapel aan Michelangelo op te dragen, die
geacht wordt van fresco-schilderen geen verstand te hebben, dan slaat hij, eenmaal
besloten, alle bezwaren neer, die hem scheiden van den roem, iets ongehoords te
scheppen, van den ondeugdelijken steiger af tot de ongemakken van verstijfde rug
en nekspieren toe, ten gevolge van het maandenlang op den rug liggen schilderen;
en daaraan dankt de wereld de rij van Oud-Testamentische figuren, die men eer uit
steen gehouwen, dan gepenseeld zou noemen, ware het niet dat de kleurenpracht van
zulk een verblindende schoonheid was, als zelfs Italië, dat toch zoo rijk is aan
meesterwerken van het bonte palet, tot op zijn tijd nimmer aanschouwd had en na
Raffaël nimmer meer aanschouwd heeft. In Michelangelo zien we een wil, die wel
tijdelijk week, maar toch nooit zich liet breken, noch door tegenstand, noch door
tegenspoed, die vasthield aan wat hem als gaven des geestes was toebedeeld, ook al
ging geen tiende deel van zijn projecten of visioenen in vervulling. Want dat is een
ander kenmerk van Michelangelo's geest, dat hij zoozeer vervuld is van zijn hooge
roeping, dat hij de materieele mogelijkheden ter verwezenlijking van zijn ideeën
geheel uit het oog verliest. Veertig meer dan levensgroote figuren moest het
grafmonument van zijn beschermheer Julius tellen. Zoo dacht geen fantast, die zijn
leven in dadenloos plannenmaken verdroomde, maar één, die het werk ook zou
geleverd hebben, hadden hem
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de tijd en de materieele middelen ter beschikking gestaan. Zijn Mozes, het eenige
voltooide groote beeld voor het geprojecteerde grafmonument, bewijst het, dat hier
een Titan werkte en wrocht, één onder wiens beitel het marmer zich voegde, zooals
het ongetemde volbloed paard zich voegt onder den woestijnrijder: weerbarstig, maar
ten laatste gedwee; de aderen zijn gespannen en het leven trilt onder de oppervlakte,
maar de hand des meesters bepaalt het rechts en links, het omhoog en omlaag, den
schuimenden stilstand en den woesten galop.
Onder zware lasten spoedde Michelangelo's leven zich voort naar de uitputting en
den ondergang. Zijn Sonnetten zijn de klagende getuigen van de moeizaamheid,
waarmede hij zijn bestaan moest voortsleepen. Ongemotiveerde aanvragen om
ondersteuning door vader en broeders, brengen hem, die toch al steeds kort gehouden
is door zijn opdrachtgevers, die geen finantieele zorgen velen kan, omdat ze hem
neerdrukken en weghalen van zijn hoogere roeping, van zijn roem, de vertwijfeling
nabij. Trouwens niet alleen tegenover zijn familie leeft hij in een staat van
teruggetrokken en onbegrepen eenzaamheid. Niemand kan naast hem werken, niemand
houdt zijn tempo bij, en bij alle miskenning, die zijn deel evenzeer is geweest als de
roem, loert het wantrouwen in de hoeken van zijn hart, maakt het hem onmogelijk
zich bij iemand nader aan te sluiten. Piero Torrigiano, die hem in een opwelling van
woede den neus verbrijzeld en voor zijn leven lang misvormd heeft, sloeg met
dienzelfden slag Michelangelo's vertrouwen in de menschheid, de laatste sprank van
het gevoel van broederschap, uiteen. Maar onvernietigbaar was zijn vertrouwen in
de bovennatuurlijke macht van zijn kunnen. En zijn roem schoot vleugelwieken aan,
maar liet hem gansch alleen staan in een wereld, die bewonderend tot hem opzag,
maar in het geheim bang was voor zijn titanisch werken. ‘Ik ben een zoon der
duisternis’ schrijft hij op hoogen ouderdom, ‘en zooals de duisternis zichzelf imiteert
en tot nacht verdicht, zoo stapel ik mijn gedachten op en steun,’ en dan verheerlijkt
hij een oogenblik den nacht als schepper van rust, om ten laatste in deze klacht los
te barsten: ‘allen vinden in de duisternis van de schaduw rust, ik alleen lig van smart
verteerd, des nachts op de aarde en brand!’ Slechts de eeuwige rust, die in zijn
negentigste levensjaar kwam, nog voordat hij de voltooiing van zijn Pieterskerkkoepel
had mogen aanschouwen, kon deze geplaagde ziel stil maken.
Anders was de wil, de roem, de eenzaamheid van Rodin. Rodin voelde zich geen
genie, werd niet bij zijn eerste werk als meester erkend, vond geen steun in bijna
even geniale tijdgenooten en ‘ebenbürtige’ kunstenaars. Toen hij op vier en
twintigjarigen leeftijd, als schuchtere eerste poging, zijn Homme au nez cassé bij
een officieelen Salon inzond, werd het werk
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als onfatsoenlijk geweigerd. Het week te zeer af van de gangbare opvatting, die de
genrebeeldjes schiep, die nog heden ten dage, in zooveel duizendste afgietsel de
pronkkamer van menig burgerman sieren, dan dat het meer dan een vluchtige
monstering en weigering waardig gekeurd werd door de officieele
tentoonstellingsautoriteiten. Heeft dit Rodin afgeschrikt en hem zonder meer
teruggestooten in het eentonig bestaan van werkmeester aan de Sèvresfabrieken?
Geen oogenblik is de gedachte bij hem opgekomen. In het vaste bewustzijn, dat de
waarheid één en eenvormig is, bleef hij alle valsche conventie bannen uit zijn werken.
‘Als de kunstenaar’ zegt hij ‘met het oogmerk de natuur te verfraaien, de komst van
de lente met groene, het morgenrood met roode, en de frissche lippen der jeugd met
purperen kleuren overdrijft, dan schept hij iets leelijks, omdat hij liegt.’ Dat is wel
het meest kenmerkende van Rodins kunst, dat hij overal ruim baan zoekt voor de
waarheid, ook waar deze voor de conventie als leelijk geldt. Het karakter zoekt hij,
het wezen van al het geschapene, dat de natuur aan den kunstenaar alleen verraadt,
omdat de onverbiddelijke scherpte van zijn opmerkingsvermogen doordringt tot in
den geheimsten zin der dingen. Leelijk is alleen dat, wat geen of een gelogen karakter
heeft, wat zonder uitdrukking, wat gekunsteld is, wat lacht zonder reden tot vreugde
en wat weent uit sentimentaliteit. Als zijn Balzacfiguur statige trots en
menschenverachting, maar tevens dezen woordkunstenaar op een punt van hoogste
bezieling toont, dan is daar geen vermooiing of verdoezeling aan te bekennen, maar
dan zien wij een figuur, een held in ware grootheid. Als in den Genius van den Krijg
de gevleugelde vrouwefiguur boven de wegzinkende strijders uit haar ‘jour de gloire’
den aether inbrult, dan verschilt dat van Rudes Marseillaise-beeld evenveel als de
Marseillaise, gezongen in de Fransche Kamer, toen Clemenceau de aan Duitschland
gedicteerde wapenstilstandsvoorwaarden had voorgelezen, verschilt van de obligatoire
nationaalhymne, bij de opening van een brug over de Seine of van een nieuw tehuis
voor dakloozen.
En juist dit zoeken, dit uitbeelden van wezen en karakter alleen, dat Rodin doet,
geeft aan zijn werken bijna zonder uitzondering hun klassieke waarde.
Rodin is stil zijn weg gegaan, heeft in eenzaamheid gewerkt, het niet achtend of
de roem eindelijk zou komen. Misschien heeft juist het lange uitblijven van dien
roem zijn werk verinnigd en verdiept. Geen luid bazuingeschal heeft hem weggelokt
uit de stilte van zijn werkvertrek, evenmin als de moordenaarskreten van zijn
tegenstanders. Misschien is ook deze starre houding, dit hautain zich terugtrekken
van verheerlijking en verguizing een oorzaak geweest van zijn diepe eenzaamheid.
Johannes de Dooper, van wien de Evangelist Johannes zegt: ‘hij was het licht niet,
maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou’, stond ook in de woestijn
en de menschen hebben zijn hoofd geëischt;
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en na hem zagen de eeuwen nog vele profeten van de waarheid vallen; is het dan te
verwonderen, dat in onze zoo ‘beschaafde’ tijden de stem van de brengers des lichts
niet beluisterd wordt? Maar het licht, dat Rodin bracht in zijn vernederd vaderland
van na 1870, in een vermaterialiseerde wereld, heeft zich spoedig baan gebroken en
niemand onzer kan stilzwijgend of schouderophalend meer voorbijgaan.
Nog een andere eigenschap, specifiek van Rodin wil ik noemen. In zijn zoeken
om de resultaten van de klassieke beeldhouwkunst, van de Middeleeuwen en de
Renaissance te verbinden, greep hij boven de driedimensionaliteit uit. Deze opmerking
moge wonderlijk klinken bij een beeldhouwer, die, door zijn materiaal alleen al, aan
de tastbare wereld gebonden is, ik moge echter nader toelichten, hoe ik dat versta.
De meeste beeldhouwwerken geven een staat van rust weer, zij geven een moment,
evenzeer van een figuur in Olympische kalmte, als van een geëmotioneerd bestaan.
Zij leggen de trekken vast op een bepaald oogenblik, tot een gebaar, dat zich uitstrekt
de eeuwen door: een versteende traan, die stolde in marmer. In de drie dimensies is
het mogelijk dit alles vast te leggen, maar wat niet mogelijk scheen uit te beelden:
de vierde dimensie, de dimensie der beweging, dat is het, wat in aanduiding reeds
bij Michelangelo's Slaven en Gevangenen aanwezig is, maar pas tot volle ontplooiing
komt bij Rodin. Het is een als het ware opdoemen uit het niet, een vervluchtigen naar
de wereld van het onzichtbare, dat zoo buitengewoon kenmerkend is voor vele van
zijn werken. Bij een bespreking van zijn Johannes den Dooper, kom ik op de
technische mogelijkheden ter verwezenlijking van deze bewegingsuitdrukking nader
terug. Wat ik hier op het oog heb zijn vooral beelden als l'Ecclésiaste, Fugit Amor
of de loop naar den afgrond, de Danaïde, diep gebogen in de aarde, die haar hoofd
schijnt op te nemen en langzamerhand te laten verdwijnen; en zeker niet in de minste
plaats de Bronnymph, die uit het water geboren wordt en, menschelijke gestalte
aannemend, even oprijst boven den rand van het bassin. In deze beelden voelt men
een dusdanig stijgen boven het alledaagsche uit, dat vanzelf de gewone maat der drie
dimensies niet meer voldoende is om te benaderen waarheen deze beweging zich
uitstrekt, waarheen deze gebaren, deze strevingen voeren. Zooals onze gedachten
spontaan in de oogenblikken der inspiratie lijken vleugels aan te schieten en onze
impulsiviteit ons voert naar ongekende hoogten, zoo nam ook onder de beeldende
hand van den meester het harde marmer zijn vlucht naar immaterieele hoogten, voerde
de stoute fantasie het op naar het rijk der droomen, een wereld van licht.
Over de buitenwereld, die Michelangelo en Rodin omringd heeft, kan ik korter zijn,
Ik treed niet in een beschrijving van historische gebeurte-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

VII

MICHEL ANGELO.
DAVID.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

VIII

AUGUSTE RODIN.
EVA.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

17
nissen, die het leven der beide kunstenaars beïnfluenceerd hebben: in die van
belegering en rampen van Florence of in die van den Fransch-Duitschen oorlog van
1870, die Rodin naar België dreef. Men raadplege hierover geschiedeniswerken.
Doch alvorens over te gaan tot een beschouwing van de reactie, die de beide
kunstenaars hebben opgeroepen uit de hen omringende wereld, mag misschien eerst
de vraag gesteld worden of die wereld hen begreep of kon begrijpen. En dan luidt
het antwoord bij beiden wel zeer verschillend.
In de decenniën, die aan Michelangelo's optreden voorafgingen en ook tijdens zijn
werkzaam leven, was Florence eerst en later Rome een brandpunt van het
kunstenaarsleven. Ik herinner aan namen als Donatello, Brunelleschi, Lippi en
Botticelli, om uit den prae-Raffaëlitischen tijd slechts enkelen te noemen, aan
Bramante en Raffaël uit het tijdperk der zoo genaamde Hoog-Renaissance. Het genie
van Michelangelo kreeg dus a priori een kans om door zijn landgenooten begrepen
en gewaardeerd te worden, waar de bodem dusdanig was voorbereid en de smaak
en het begrip voor de waarde van een waarachtig kunstwerk zoover waren opgevoerd
Vooral de jeugdwerken van Michelangelo, zooals de Madonna aan de trap en de
Pietà van St. Pieter (zonder de zoete bronzen engeltjes van Bemint natuurlijk) spraken
direct tot het hart van den 15de-eeuwschen Italiaan. Als dan de David voor het Palazzo
Vecchio in Florence wordt opgesteld en de leeuw zijn waren aard wat duidelijker
begint te toonen, ontstaat bij een deel der burgerij aldra misnoegen, en strijd en
conflict met de rest van het menschdom is geschapen! Wel herstelde de algemeen
en onvoorwaardelijk bewonderde praestatie in de Sixtijnsche kapel het contact, maar
menigeen, die wat minder onverschrokken was dan Paus Julius II zal bij het betreden
van de voorheen kale kapel een rilling gevoeld hebben bij het eerste aanschouwen
van dezen gigantenarbeid.
Te hoog zou Michelangelo's kunst weldra rijzen, dan dat het volk als geheel hem
nog zou zijn blijven verstaan. Als hij de grafmonumenten voor de hertogen van
Florence, Giuliano en Lorenzo, beeldhouwt met de wereldberoemde vier figuren,
dan begrijpt welhaast niemand meer, wat die Dag en Nacht, die Morgen- en
Avondschemering aan diepte bergen, maar is het nog slechts een vraag, of het gezicht
der beide onbenullige Medici's wel gelijkend genoeg is. Toch is bij dit alles de
vereering voor Michelangelo grenzenloos geweest, en, ware zijn karakter minder
stroef, minder tobbend geweest, hij zou in die vereering opbeuring en eenige vreugde
hebben kunnen vinden, hij zou gevoeld hebben, hoe hij gedragen werd door een tijd,
waarin de kunst als een levend gevoelde, opbouwende factor in de samenleving gold.
Doch slaan we het blad om en werpen we een blik op de tweede helft der
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19de Eeuw. ‘Rodin’, zegt Just Havelaar in zijn levensbeschrijving van dezen, ‘Rodin
is de groote kunstenaar van Frankrijk na 1870, van het vernederde en zichzelf nog
dieper vernederende Frankrijk.... Dit Frankrijk met zijn verrotte politiek, waaraan
de waardevolle krachten van het volk zich steeds meer onttrokken, met zijn
dilettantische theaterrechtspraak, zijn verknoeide en verkankerde administratie, zijn
verleugend boulevard-scepticisme, zijn zieke en perfide pers.... het vervallen Frankrijk,
dat in '70 terecht en tevergeefs getuchtigd werd, heeft niet opgehouden groote
persoonlijkheden voort te brengen.’ Aangenomen, dat dit zoo is, en ik geloof, dat
Havelaar hier bitter gelijk heeft, is het dan te verwonderen, dat in een dergelijke
vergiftigde en onoprechte samenleving deze waarlijk groote kunstenaar a priori niet
verstaan werd? Is het zoo vreemd, dat een getuige van de waarheid hier dadelijk tot
martelaar werd, tot een spot en aanfluiting van de hem omgevende, officieel erkende
kunstenaarstroep? Het Frankrijk, dat in de spiegelzaal van Versailles, in het paleis
van den Roi Soleil, de diepste vernedering had ondergaan, die een volk kan worden
aangedaan, het Frankrijk, dat in somberen rouw terneer zat over het verlies van twee
provincies, het heeft de stem niet willen verstaan, de helpende hand niet willen reiken
aan hem, die als een der edelste dragers der Latijnsche cultuur oprees als een reus in
zijn midden, en der wereld toonde wat het verkleinde, het Farizeïsch gesmade
vaderland nog wist te praesteeren aan grootheid, aan waarachtige kunst.
Rodin heeft met zijn werk genoeg gepoogd het volk te naderen, getuige zijn Burgers
van Calais, zijn projecten voor de monumentale Porte de l'Enfer, die bedoeld was
op te rijzen als een kathedraal midden in Parijs en waarvan het volgend geslacht een
eereplaats heeft toegekend aan de hoofdfiguur, vóór het Panthéon, getuige ook de
maquette van het Monument au Travail, dat nimmer werd uitgevoerd. Maar het heeft
niet gebaat, de smaak was te lang en te stelselmatig vergiftigd, dan dat de generatie
van Perraud, Moulin, Barrias en Carpeaux er naar waarde van zou hebben kunnen
profiteeren. De evolutie van het impressionisme, die men in dezen tijd in de
schilderkunst zich laat ontwikkelen, wordt in de nieuwe vormen der zustermuzen,
plastiek en architectuur doodgedrukt of genegeerd en de massa gaat aan alle drie
onverschillig voorbij. Men mag zonder overdrijving zeggen, dat de kunst in hoogeren,
in waren zin in Rodins dagen niet als veredelende factor werd erkend.

III. Werk.
Een Fransch spreekwoord zegt: ‘du choc des opinions jaillit la vérité’, en al is het
niet altijd bepaald de waarheid, die bij een wrijving van ge-
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dachten te voorschijn komt, zeker is het, dat zonder botsing van het denken met de
materie geen grootsche ideeën of kunstwerken geboren worden. Zoo zie ik ook als
klemmend motief voor de groote werken van Michelangelo en Rodin, behalve den
strijd in eigen innerlijk, hun reactie tegen de hen omringende wereld, hun strijd om
de suprematie van hun kunst en hun waarheidsbesef.
De strijd, dien Michelangelo te voeren heeft om zijn ideeën te verwezenlijken,
voert in twee richtingen: tegen zijn opdrachtgevers eenerzijds en om de nieuwe
beheersching van vorm en materie anderzijds. Ik wees reeds op een eigenaardige
eigenschap in zijn karakter: het groote gemak waarmee hij van de uitvoering van één
werk afstapte om zich hals over kop te storten in een nieuw reuzenproject. De
eigenzinnigheid en wispelturigheid van Julius II was niet bepaald bevorderlijk tot
het volgen van een vastere lijn. Het ongeduld, waarmee hij, bang de voltooiing niet
meer te zullen beleven, Michelangelo voortzweepte in den arbeid aan de Sixtijnsche
kapel, werkte verontrustend op het zoo licht ontvlambaar gemoed van zijn werknemer.
Meer dan eens striemde de ongenade des Pausen over den moeden rug van
Michelangelo. Nauwelijks was het project van het grafmonument met de veertig
kolossen goedgekeurd, of de eerste arbeid, die van Michelangelo geëischt werd, was
het gieten van een geweldige statue voor den Heiligen Vader in Bologna; en toen
jaren later, na moeizame voorbereiding in de steengroeven van Carrara, de eigenlijke
uitvoering van het grafmonument zou beginnen, wilde de Paus, door een soort
bijgeloovige angst gedreven, van een tijdens zijn leven op te richten mausoleum niets
meer weten. Nooit kwamen dan ook meer dan zes van de veertig statuen klaar. Immers
onder Julius' opvolger Clemens wordt de uitvoering van een vroeger beloofd
Medici-monument in Florence geëischt en zijn de woorden oplichting en contractbreuk
niet van de lucht. Ook de inmiddels uit zijn grondvesten verrezen St. Pieter wacht
op afsluiting door een koepel, een gewelf als nog nimmer te voren werd gebouwd,
en wie anders zou dit durven ondernemen, dan de grootste kunstenaar van zijn tijd:
Michelangelo! En ware dit hem nog maar in vrede vergund geweest, maar intrigues
zonder tal worden geweven om den man, wien de epigonen, de krioelende nijvere
werkbijen het succes niet gunden. Het eerste het beste boek over Michelangelo licht
den lezer er volledig over in.
Maar dan zijn er nog de moeilijkheden met de materie. Ik moge in dit verband
wijzen op de visie, die Michelangelo heeft doen baanbreken na de klassieke
beeldhouwkunst van Griekenland en de klassicistische navolging door zijn
voorgangers in het Renaissancetijdperk.
Vierden de ouden de glorie van het licht, Michelangelo zong het epos van de
schaduw. Behalve de Slaven zijn er de Gevangenen en de figuren
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der grafmonumenten in Florence om de juistheid van die bewering te staven. En
hiermede is ook tevens het bijzondere, het volkomen nieuwe in de kunst van den
grooten meester der Renaissance gegeven en verklaard.
Het karakteristieke, waardoor Rodin zich van zijn tijdgenooten onderscheidt is de
beweging, de spankracht, het waarachtige en oprechte in zijn werken, waaraan alle
pose, alle gemaniereerdheid vreemd is. De beeldhouwkunst zijner dagen was verstard
tot wat men, met een ongelukkige term, academisch noemt. ‘Wat mij betreft’, zegt
Rodin in zijn Cathédrales de la France, ‘ik weet reeds lang niet meer, wat dat is: de
academie. Maar ik weet, wat een vrouw of een bloem is, die men nog niet de
onbillijkheid aangedaan heeft ze te veracademiseeren.’
Maar er is meer. Naast dit negatieve: Rodin was geen academisch kunstenaar,
staan positieve caracteristica, waarvan ik als een van de voornaamste zie: zijn
teekening en zijn groepcompositie. Over beiden een enkel woord.
De bezoeker van het Musée Rodin in het stille Hôtel Biron zal getroffen worden
door het groote aantal teekeningen, waarmede de muren der zalen versierd zijn. Meest
zijn het enkel contouren, lijnen en lijncomplexen, hier en daar met wat waterverf
gekleurd, geen enkele uitgewerkte schets, alleen maar vluchtig vastgelegde acten
naar de modellen, die hij steeds in grooten getale om zich heen had en die hij placht
te bestudeeren in hun ongedwongenheid liever nog dan in een tevoren aangeduide
pose. Deze teekeningen waren hem onmisbare voorstudies voor elk werk, groot of
klein, dat hij ondernam. ‘Teekening van alle kanten’ zegt hij in zijn geestelijk
testament, ‘dat is de tooverformule der sculptuur, die den geest in de materie doet
neerdalen. Het resultaat is wonderbaarlijk: deze methode laat tegelijk met alle
profielen van het lichaam die van de ziel ontstaan.... teekening, deze mystieke
conspiratie der lijnen, die jagen naar leven.’ En juist omdat hij hiervan uitging, van
dat teekenen, van dat belichten van alle kanten, gevoelen we tegenover zijn werken,
meer dan tegenover die van een ander, de behoefte om ze ook van alle zijden te zien,
om al die enkele trekken, die maar van één zijde zijn waar te nemen, ook inderdaad
recht te laten wedervaren. Men loopt om de figuren heen en bij iedere wending wordt
de oorspronkelijke indruk, dien men van de psyche van het beeld had, vollediger
gemaakt door nieuwe trekken, nieuwe schakeeringen van licht en schaduw. Ik denk
hierbij vooral aan zijn Eva-figuur, waarin zoo ontzaglijk veel denken en leed verwerkt
is, maar die dan ook een leven ademt, dat de kringloop der tijden niet zal te niet doen.
De teekeningen zijn ook het geheim van de beweging, die in Rodins werken zulk
een belangrijke plaats inneemt. Hier kan men in een serie act-studies de verschillende
stadia aflezen, waarin het beeld van de
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beweging, resultante van vele enkele momenten, tot stand komt; houdingen zijn hier
geteekend, die op zichzelf in marmer nooit te verwezenlijken zouden zijn, maar die
tot één geheel geconcipieerd een totaliteit gaven van rust of van beweging, al naar
gelang het denken van hun schepper dit wilde.
Deze zoo ontstane psycho-physische eenheid nu heeft Rodin doorgevoerd in zijn
groepen. De saamhoorige deelen van het fries van den tempel in Aegina, stonden
tegen een achterwand gegroepeerd. De evenzeer bijeenbehoorende groep van veertig
figuren, die Michelangelo voor Julius' graf bedoeld had, waren gedacht tegen een
marmeren achtermuur, getuige de ontwerpteekening in het kopergravuren-kabinet
te Berlijn. Maar Rodins Burgers van Calais staan vrij. Van welke zijde men ook
nadert, men ziet met één oogopslag deze droeve schare allen anders van karakter,
allen anders in hun leed, maar één in hun droeven, sleependen gang, den veroveraar
tegemoet. Hier werd niet alleen iedere figuur van alle kanten geteekend, maar ook
de groep kan ontleed worden in een serie enkelvoudige momenten, die in hun complex
den weifelenden, wankelmoedigen, maar toch heldhaftigen gang naar het graf
beduiden.
Wat het eerst frappeert in de werken van Michelangelo en Rodin als aan hun beider
werk gemeenschappelijk, dat is dat deze beide universeele geesten het geweldige,
het titanische schiepen naast het teere. Zooals in de natuur het tragische vlak naast
het komische ligt, zooals in Shakespeares Macbeth de grollen van den dronken
poortwachter vlak na den koningsmoord de tragiek komen ontspannen, zoo gaf ons
Michelangelo na zijn ‘Madonna aan de trap’ de figuur van den Nacht en omgekeerd
beitelde Rodin na zijn klinkende oorlogsgenius in de Defense nationale, de stille
Pensee.
Gemeenschappelijk is ook hun magistraal uitbeelden van het leven in wilde
beweging en beweginglooze rust. Heel de menschheid in haar dramatisch roepen om
verandering, in haar machteloos gebaar tegenover de botsende realiteiten des levens,
in haar vechten voor het eigen bestaan en voor het onbereikbaar ideaal, maar evengoed
den mensch in het stille oogenblik van mijmering, in de verheven eenzaamheid van
zijn allerinnigst denken, hebben zij uit de vormlooze marmerklomp gehouwen,
bezielend de materie en vermaterialiseerend de idee.
A. Michelangelo gaf aan 's werelds machtigste kerkgebouw zijn Pietà. In een
plooienrijk gewaad zit Maria terneer, voor het laatst nog eenmaal haar schoot
spreidend voor haar nu gestorven Zoon. Hem, dien ze als kind gekoesterd heeft, aan
haar moederhart gedrukt heeft, Hem, die opgroeide tot den Man van Smarten,
ondersteunt haar rechterhand nog eenmaal, en het ontzielde lichaam van Hem, die
stierf uit erbarmen
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voor de lijdende menschheid, rust eindelijk weer in den schoot, die Hem voortbracht.
En heel de smart der moeder spreekt uit dat eene gebaar van de linkerhand, die het
Ecce Homo uitzegt aan de zoo traag verstaande menschheid. Dit symbool der hoogere
liefde, dat bijna dadelijk tot legende werd, is meer waard dan de overdadige pronk
van gansch den St. Pieter.
Rodin heeft ook een zinnebeeld der liefde geschapen, maar van een andere, van
de liefde tusschen man en vrouw: het heet Le baiser. De machtige ontroering, die
zich van iemand meester maakt, die het voorrecht heeft dit beeld persoonlijk te
aanschouwen, maakt het moeilijk den ban der stille bekoring en der diepe bewondering
te breken en te gaan analyseeren, waarop de betoovering berust. Ik kan het niet beter
zeggen dan met de woorden van Rilke, die zegt, dat het wonder berust op de wijze
en goede verdeeling van het leven: ‘man hat das Gefühl, als gingen hier von allen
Berührungsflächen Wellen in die Körper hinein; Schauer von Schönheit, Ahnung
und Kraft. Daher kommt es dasz man die Seligkeit dieses Kuszes überall auf diesen
Leibern zu schauen glaubt; er ist wie die Sonne, die aufgeht, und sein Licht liegt
überall.’ Alles wat de liefde volkomen maakt: het vertrouwen, de overgave, de
vereeniging van wat tezamen behoort, ligt in deze zich neigende vrouw, in dezen
beschermend zijn armen uitstrekkenden man. Geen kleeding dekt meer deze
harmonisch schoone lichamen en toch zal de meest preutsche klacht over zinnelijkheid
verstommen tegenover dit symbool van vergeestelijkte liefde. Heel het hunkerend
verlangen, heel het vragen om begrijpen door den ander, door de andere, is gestild
in deze uitbeelding van een elkaar vinden, van een vereeniging voor tijd en
eeuwigheid.
B. Michelangelo maakte in bijna denzelfden tijd als zijn David tot stand kwam
een relief, dat het mooiste sculptuurmuseum ter wereld, het Museo nationale te
Florence onder zijn schatten telt: een relief der Madonna, gezeten op een laag bankje
met twee spelende kinderen om zich heen, Christus en Johannes den Dooper. Iets
van het peinzende, dat den David kenmerkt is nog in haar blik, maar het verre denken
gaat reeds over in een glimlach, waarmee zij zich zoo dadelijk naar haar Kind zal
keeren, den glimlach van haar stralend moedergeluk. Het is alsof wij hier een vrouw
ongemerkt mogen waarnemen in een oogenblik van onbewuste blijheid, in een van
de innigste momenten van haar bestaan, zooals zij haar Kind naar zich toe haalt,
wetend dat het háár Kind is.
Hiertegenover stel ik Rodins Pensée. Nauwelijks losgewerkt uit het marmer, zonder
armen, zonder lichaam, komt alleen een teer hoofd uit het blok te voorschijn, gedekt
nog door een hoofddoek, zoodat alleen het gelaat, deze ‘spiegel der ziel’ de wereld
inkijkt. Nog twee beelden schiep Rodin in dezelfde onuitgesproken aanduiding van
het menschelijk lichaam: de Jeanne d'Arc en l'Adieu, maar het is noch het ten doode
gepijnigde,
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doorgroefde gelaat van de martelares van Orleans noch de blik in de verte van het
edele gezicht van haar, die zoo juist zag heengaan al wat haar lief was en die dit
gemis nog maar vaag beseft, maar we zien hier slechts een denkend, breed voorhoofd,
smalle wenkbrauwen boven peinzende oogen, de smalle kin, niet heelemaal vrij
uitgebeiteld uit het marmer, onder de droeve lijnen van den mond. Niemand weet
waaraan deze vrouw denkt, niemand weet of haar gezicht zich zal opheffen tot een
lach, of in stille berusting op de borst zal zinken. Denkt zij aan den verren geliefde
of is de half verscholen kin het symbool van een denken, dat poogt zich tot de hoogte
te verheffen, maar nog niet geheel van de materie los is? Maar in het diep
menschelijke, dat zij weergeeft, zie ik wel het meest ook hier een vrouw in haar
ongeuit geluk, niet een geluk, dat in jubel naar buiten treedt en de oogen maakt tot
stralende zonnen, maar een geluk, dat sluimert in de stilte der ziel, daar in dien
ongehouwen marmerklomp, waaruit Rodin haar verdere psyche aan ons had kunnen
ontsluieren, had hij willen uitspreken, wat dit gelaat woordeloos geeft.
C. Thans stel ik Michelangelo's David tegenover Rodins Eva. David dat is de
halfvolwassen jongeling, die zich vermeet in het krijt te treden tegen den geweldigsten
krijgsman van zijn tijd, zijn haast te lange armen, zijn iets te groote handen getuigen
van zijn leeftijd, een leeftijd waarop de onstuimige levensdrang geen obstakels telt,
waar de nauwelijks ontwaakte geest, verblind door het licht rondom, de gevaren niet
ziet, waar de impulsiviteit baanbreekt en voortwiekt als een vogel, die lang gevangen
zat en de vrijheid hervindt. Nog ligt de slinger ongebruikt op den linkerschouder,
maar reeds meet het oog den afstand, reeds worden de nekspieren hard en zal de
rechterhand dadelijk uithalen tot den worp; de neusvleugels schijnen te trillen door
het komend evenement, maar het oog wordt star en boven den neusbrug trekt het
voorhoofd fronsend samen en de mond getuigt van bitterheid. Het is de trots van den
toekomstigen koning, de droefheid misschien ook in het hart van den droomenden
herdersknaap, om het eerste bloed, dat door zijn hand zal vloeien. Gansch het
emotiecomplex in deze dichtersziel weerspiegelt zich op zijn gelaat, maar nog slechts
één moment en het vaste wilsbesluit komt tot de daad. Open is deze blik, open voor
het leven, open voor den vijand, open voor de koningstaak, die in de verte wacht.
Rodin gaf ons Eva, de geslotene, de in zich zelf gekeerde moeder der menschheid,
weggevlucht uit het verloren paradijs, een, die na de verbeurde heerlijkheid het leven
niet meer durft aanzien. Diep is het gelaat op de borst gebogen en van de half gekruiste
armen duidt de eene concentratie, bezinning aan en de andere is afwerend
omhooggeheven. De linker voet staat eenigszins op een verhooging en doet de knie
ver doorbuigen. Het is als stond zij voor het eerst één oogenblik stil op haar vlucht
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voor het vlammend zwaard van den uitdrijvenden engel. Het is het eerste moment
van zondebewustzijn, van schaamte, van menschelijk verdriet. En de rug en
uitstekende schouderbladen krommen zich onder de slagen van het oordeel; het gelaat
blijft geborgen in den schaduw van het marmer en schuwt de openbaarheid: de moeder
der zonde waagt geen blik in de wereld, die na haar komt. Hier is geen plaats voor
fierheid, voor een koningsbewustzijn, maar de tragiek van een menschenziel spreekt
uit alle trekken.
D. Als vierde parallel kies ik de Slaven van Michelangelo en den Johannes den
Dooper van Rodin, omdat ik hieraan demonstreeren wil, hoe de beide kunstenaars
in een beeld de beweging, de vierde dimensie hebben gelegd. Natuurlijk moet men
bij het ontstaan van de bewegingsuitbeelding bij een plastisch monument uitgaan
van het rustpunt, dit is de basis. De voeten kunnen zich desnoods krommen, één voet
kan zelfs los een houding in de ruimte innemen wanneer het zwaartepunt geheel in
het andere been valt, maar de voet blijft de basis in rust vormen, waarvan men moet
uitgaan. Zien we nu de Slaven uit het Louvre, dan blijft deze rusttoestand vooralsnog
bij beiden in de beenen gehandhaafd. Maar dan begint bij den eersten slaaf, die de
handen op den rug gebonden houdt, de beweging dadelijk in de heupspieren, wordt
voortgezet in de gedraaide houding van den romp, terwijl de geweldig gezwollen
spieren van den nek en den hals de worstelende poging tot losmaken, tot vrij worden
onderstrepen. Het conflict tusschen vrijheid en slavernij is hier zuiver physisch
uitgebeeld, het is de machtelooze wilskracht van den zwaar gebouwden reus, wien
alle spierspanning niet baat.
Geheel anders is de tweede slaaf geconcipieerd. Ook hier begint de spanning, de
beweging weliswaar direct boven de heup, waar de romp zich begint te rekken, maar
het eigenlijk gebaar van verlangen begint pas in de boven het hoofd geheven
linkerarm. De kluister bestaat hier slechts uit een smalle band om borst en arm,
spierinspanning zou hier nauwelijks vereischt worden, het conflict is geheel psychisch
weergegeven. Het gelaat drukt dan ook geen physieke spanning, geen beweging uit,
maar eenerzijds berusting, anderzijds smachtend verlangen naar 's menschen grootste
goed: de vrijheid! Hier is geen streven naar de verte, weg van het huis der slavernij,
maar een streven naar de hoogte, naar geestelijke vrijheid, naar hooger levenspeil.
Zien wij nu Rodins Johannes, den ascetischen woestijnprediker. Vast geplant op
de aarde, dragend het volle lichaamsgewicht, staat de rechtervoet. Nog rust ook de
linkervoetzool op den bodem, maar reeds heft de hiel zich op ter beweging: het
schrijden begint, de beenspieren zetten de beweging voort tot deze lijn in de heup
den tegenlijn ontmoet van het rustend rechterbeen. Dan gaat in antiparallel de rust
voort in den slap
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neerhangenden linkerarm, de beweging in de uitgestrekte rechter en bereikt hier haar
hoogste uitdrukking. Zwaar liggen de aderen over den uitgemergelden arm en het
smalle polsgewricht buigt de hand buitenwaarts tot in de uitnoodigend uitgestrekte
vingers. En deze volkomen doorgewerkte bewegingsexpressie schept in de hoogste
mate een levendigheid van gang, van een zich voortbewegen, een zich rusteloos
verplaatsen van dezen verkondiger, dezen wegbereider van den Christus: ‘de stem
des roependen in de woestijn.’
E. De kerk S. Pietro in Vincoli, aan Julius II toen hij nog kardinaal was toegewezen,
herbergt de uitgevoerde werken van het grafmonument, dezen Paus in de St. Pieter
toegedacht. Domineerend is de Mozes-figuur, de geweldige onder het Joodsche volk,
de van God geïnspireerde, die den decaloog neerschreef, die toornend van den berg
Sion nederdaalde, ‘en zijn aangezicht was als van vuur’. De geweldige ook in marmer,
het indrukwekkendste beeld, dat de Renaissance voortbracht. Ziet hem daar zitten,
de linkerhand in majesteitelijk gebaar, onder de rechter de tafelen geklemd, van het
gehoornd hoofd golft de zware baard, omlijstend den mond, die de woorden sprak,
welke de eeuwen door door gansche volkeren als hoogste wijsheid aanvaard zijn.
Hiertegenover stel ik den Penseur van Rodin. Hier is geen wetgever, geen machtige,
geen door zijn volk als een halfgod vereerde. Hier is een mensch, een denkend, in
zijn innerlijk wroetend mensch, een in zichzelf en in het diepst van zijn gedachten
verzonken schepsel, een uit duizenden, een, dien de vraag van goed en kwaad, van
leven en dood in den nek greep en neerboog naar de aarde, waaruit hij was
voortgekomen. Rodin heeft dezen man geplaatst boven aan zijn nimmer uitgevoerd
reuzenwerk, de Porte de l'Enfer. Hij ziet neer op de gestalten, die de hellepoort
binnenzweven, ‘der Mann’, zegt Rilke, ‘der die ganze Grösze und alle Schrecken
dieses Schauspiels sieht, weil er es denkt. Er sitzt versunken und stumm, schwer von
Bildern und Gedanken, und all seine Kraft.... denkt.’ De gebalde vuisten, de gespierde
armen, en het lage voorhoofd boven de donkere oogen, de strak getrokken lippen,
dat alles duidt op concentratie, op een innerlijk bewegen in de richting van den vóór
hem gapenden afgrond, waarin al wat op aarde eens dacht en bloeide voor eeuwig
verdwijnt.
F. Nog voor een laatste parallel wil ik de aandacht vragen: voor de innerlijk
saamhoorige groepen van Nacht, Dag en de beide Schemeringen door Michelangelo
eenerzijds en Rodins Burgers van Calais anderzijds.
Naast de pronkerig ingerichte hoofdkapel waar de meeste der bekende Medici's
rusten, bevindt zich de zoogenaamde Sagristia Nuova met de grafmonumenten der
Hertogen van Florence; en het is een gril der historie, dat deze beide personen, die
zonder dieper belang voor de ontwikkeling der Italiaansche geschiedenis geweest
zijn en dus anders zonder meer
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bij het rijk der onbekende grijze schimmen zouden zijn ingedeeld, juist doordat
Michelangelo hun grafteeken bouwde, hun plaats in onze belangstelling hebben
mogen behouden. Maar het is niet op de uitbeelding van hun gestalten, dat ik hier
de aandacht wil vestigen, maar op de vier figuren, die zoo eigenaardig liggen boven
de sarcophagen. In het aangezicht van den dood wendt de vrouwelijke figuur van
den Nacht ons het gelaat toe, het moede, slapende hoofd steunend op den rechter
elleboog en deze weer op de omhoog getrokken linkerknie. Hierdoor ontstaat een
eigenaardige draaiing, van het lichaam, het bovenlijf nog eenmaal naar de aarde
toegekeerd in een afscheid, dat reeds in de doodssluimering overgaat daarheen, waar
het onderlichaam reeds afglijdt in de onzichtbare wereld van het hiernamaals.
Het tegenbeeld vormt een massale mannefiguur, juist in omgekeerde draaiing,
waardoor het hoofd half verborgen blijft achter den ons toegekeerden rug en
schouders. Maar het is geen blijmoedig equivalent, dat ons hier geboden wordt, het
is een dag vol zorgen, die hier aanbreekt, een dag temidden van oorlog en ondergang,
die over het in zichzelf verdeeld Italië wrekend losgebroken waren. Dit is het, wat
Michelangelo behalve nog de duisternis in eigen binnenste, de strijd tusschen leven
en dood in eigen ziel, gedomineerd heeft, wat hem ook de werken Avond- en
Morgenschemering heeft doen maken tot sombere symbolen van zorg en
menschelijken kommer. De ontzettende ernst, dien de vrij nauwe wanden der zijkapel
in deze vier figuren omsluiten, oefent op den bezoeker een dergelijken
overheerschenden invloed uit, dat het is alsof de versteende majesteit van den dood
hier dwingt om tot klaarheid te komen in het eeuwig probleem van ‘het zijn en niet
te zijn’. Daarom ook mag men deze vier kolossen rekenen tot één groep, al moet
men aan dat begrip ruimtelijk een iets grooteren omvang toekennen dan gewoonlijk.
Gaat Michelangelo's tragiek hier reeds boven het menschelijke uit, geheel binnen
de grenzen van het aardsch gebeuren blijft de groep, die Rodin maakte naar aanleiding
van het lot, dat de stad Calais in 1347 getroffen heeft. Eduard III van Engeland wil
de uitgehongerde stad geen genade schenken, en als hij eindelijk van voorwaarden
hooren wil, dan eischt hij, dat zes voorname burgers, barrevoets en in een hemd
slechts gekleed, met een strop om den hals en de sleutels der stad in de hand op
genade of ongenade tot hem zullen komen. Vol ontroering verhaalt de kroniekschrijver
Froissart nu hoe uit de verzamelde volksmenigte spontaan zes helden opstaan en zich
aanbieden hun leven op te offeren voor het heil van hun stad. Dan schrijden zij de
stad uit naar het kamp des konings en op het laatste oogenblik pas, als de beul al
klaarstaat, wordt hun op verzoek der koningin genade geschonken. Het moment nu,
waarop de stoet van zes zijn gang naar de galg begint, heeft Rodin tot object voor
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zijn werk gekozen. In het midden schrijdt de oude man, de last der jaren drukt hem
neer en de vermoeidheid gaat tot in zijn knieën en in zijn sleependen tred. Naast hem
gaat in de kracht zijner jaren de sleuteldrager, en in de hand, die het ijzer omklemt,
in de krampachtig samengetrokken mond ziet men hoeveel het offer hem, die in den
bloei van zijn leven uit zijn gezin weggerukt wordt, heeft gekost. Dan schiep Rodin
den man, die in wanhoop de beide handen over het hoofd klemt, die ineens alles
beseft, wat hij prijsgeeft, al de verschrikkelijke gevolgen, die zijn heroisch besluit
meebrengt. Ook zijn er de twee broeders: de jongste kijkt nog eenmaal om, maar in
een gebaar van: kom laat ons gaan, wendt zijn oudere broer zich naar hem om. Dan
is er de zesde, de laatste en ook deze wendt zich om, ‘nicht zu der Stadt’ zegt Rilke,
‘nicht zu den weinenden, nicht zu denen, die mit ihm gehen. Er wendet sich zu sich
selbst. Sein rechter Arm hebt sich, biegt sich, schwankt; seine Hand tut sich auf in
der Luft und läszt etwas los, etwa so, wie man einem Vogel die Freiheit gibt. Es ist
ein Abschied von allem ungewissen, vom einem Glück, das noch nicht war, von
einem Leid, das nun umsonst warten wird... von allen Möglichkeiten aus morgen
und übermorgen, und auch von jenem Tod, den man sich fern dachte, milde und still
und am Ende einer langen, langen Zeit.’
Zoo schrijden deze gestalten voort, niet als stomme getuigen van onverdiend, van
plaatsvervangend leed, maar als worstelende menschen, wier diepste innerlijk nog
eenmaal in hun laatste uur te voorschijn breekt in hun gebaren. Niet een oogenblik
van verstarde smart heeft de kunstenaar ons hier willen geven, maar gebaar en
beweging. Het was zijn bedoeling, dat op dezelfde historische plek, waar de stoet
zijn boetegang begonnen was, op het marktplein van Calais, de figuren in de bestrating
zouden worden ingemetseld, opdat de uitbeelding der beweging nog duidelijker tot
den toeschouwer zoude spreken.
Dezelfde stilte, die Michelangelo in de halfdonkere grafkapel in Florence afdwingt,
zou hier onder den blooten hemel bereikt zijn, want één zijn beide kunstenaars in de
volkomen weergave van de innerlijke beroering der in zorgen zwoegende menschheid.
Zoo staan zij beiden, Michelangelo en Rodin, voor den rechterstoel der historie:
profeten, priesters, die ons het leven vol raadselen in hun lichtende schoonheid
verklaarden tot een kristal, dat de lichtstralen opvangt en weerspiegelt in
duizendvoudigen glans. En het innerlijk licht, dat hen tot genie verhief maakte hen
tot dragers der geestelijke realiteit, tot brengers van het licht ook in de duisternis van
eigen tasten en zoeken naar de hoogere waarden van het aardsche bestaan, tot
hoekpilaren van de grootsche kathedraal, waarvan de bogen en pinakels wijzen naar
omhoog: de kunst!
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Echt of valsch?
Door mr. W.J. van Balen.
WIE herinnert zich niet de opzienbarende twist tusschen onze meest vermaarde
kunstkenners, over de valschheid of echtheid van een vermeenden Frans Hals? De
valschheid bleek pas op overtuigende wijze toen er onder de verflaag een moderne
draadnagel aangetoond kon worden. De Röntgenstralen waren de ontdekkers!
Dit is al eenige jaren geleden. Maar kersversch in ons geheugen ligt de nog steeds
bij den rechter aanhangige kwestie over de beweerde van Goghs. Zullen ook dáár
niet de X-stralen het geding beslissen?
Wat ik met de aanhaling van deze beide geruchtmakende gevallen wil zeggen?
Eenvoudig dit, dat een kunstkenner nòg zoozeer voor zichzelf van de echtheid van
een schilderstuk overtuigd mag zijn, en zich tòch nog vergissen kan. Voorts dat er
ook onder het gilde der vervalschers lieden met een dusdanige kennis van zaken en
een zóó bewonderenswaardige handigheid in het nabootsen zijn, dat ze zelfs den
meest wantrouwigen kunsthistoricus op een oogenblik van de wijs weten te brengen.
Dus laten we concludeeren: er bestaan heel wat valsche schilderijen, en er worden
nog steeds opnieuw ‘oude meesters’ vervaardigd.
Behoeft men daarom den kunstkenner van ondeskundigheid te beschuldigen, wanneer
hij er een enkelen keer eens inloopt? Geenszins, want de kunsthistoricus heeft in
dergelijke gevallen alle toetsingsmiddelen toegepast waarover zijn eigen arsenaal
beschikt. In de eerste plaats heeft hij het schilderstuk eens goed bekeken. Met het
bloote oog en met de loupe.
Elk vakman ziet heel wat meer dan een leek. Dit is van toepassing op den
paardenhandel zoo goed als op wollen stoffen. Ook de kunstcriticus heeft in den loop
zijner studies een rijke hoeveelheid aan feitenkennis en ondervinding bijeengezameld,
een bonte kunde die uit duizend-en-één kleine wetenswaardigheden bestaat. Hij is
thuis in de penseelstreek van alle schilders en in hun verschillende wijze van
onderteekenen. Hij kent hun geliefkoosde onderwerpen, en zal den eenen kunstenaar
herkennen aan zijn sterke zijde, den andere daarentegen juist aan zijn zwakke punten.
Op een jaar of wat nauwkeurig weet hij het jaartal van een schilderstuk te bepalen.
De kleur, de verfstof, de groepeering, de lichtinval, - dit alles verklapt hem van allerlei
wat voor den leek om zoo te zeggen onzichtbaar is.
Juist, onzichtbaar: hier zijn we waar we wezen willen. Het menschelijke oog kan
geoefend worden tot opmerken van datgene wat een ander over
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het hoofd ziet. Maar ook het menschelijke gezichtsvermogen heeft grenzen. De meest
ervaren en bekwame kunstcriticus zal van een bepaald schilderstuk bijvoorbeeld wèl
kunnen constateeren dat er rondom de omtrekken van een beeltenis nog eenige
verdachte sporen aanwezig zijn, die doen vermoeden dat er nog iets anders onder
zit. Maar wàt er nu precies onder zit, blijft onzichtbaar. Om dit te weten zou men de
zichtbare verflaag moeten wegnemen. Maar wanneer dit nu eens tegenvalt, en er
blijkt alleen een verkeerde schets van den schilder zelf onder te zitten? Dan heeft
men het kind met het badwater weggegooid, en tot zulk een lichtvaardigheid is een
serieuze kunstkenner allicht niet te vinden.
Hier nu bieden de natuurwetenschappen aan den kunstkenner een welkome hulp.
Een gezichtsvermogen dat hem nog weer heel andere dingen doet zien dan het sterkste
vergrootglas. Het zijn de Röntgenstralen, die door linnen, paneel en verflagen
heendringen, en die op deze tocht op verschillenden tegenstand stuiten, al naar gelang
de samenstelling der verfsoorten.
Sinds de uitvinding van de olieverf, in het einde der Middeleeuwen, tot aan het
uitsterven der klassieke schilderscholen tegen het jaar 1800 hebben de schilders in
hoofdzaak gewerkt met kleurstoffen die van metalen werden vervaardigd. Kopergroen,
loodwit, om er maar ineens een paar van de belangrijkste te noemen. Er bestaat een
heel berijmd receptenboek voor, uit de 17e eeuw. Want elke schilder placht het
meerendeel van z'n verf zelf te maken.
Nu mag als bekend verondersteld worden dat Röntgenstralen het moeilijkste juist
door metalen heendringen, en o.a. zeer sterk door lood worden tegengehouden.
Daarentegen bieden plantaardige stoffen of dierlijke weefsels een veel geringeren
tegenstand.
Wanneer men dus een schilderij door Röntgenstralen laat beschijnen, en deze dan
weer op een photographische plaat opvangt, dan zal men op de film een schaduwbeeld
zien, waarbij de metaalhoudende verfdeelen de stralen blijken te hebben
tegengehouden, terwijl door andere verfsoorten de stralen grif zijn doorgelaten. Bij
een 17e eeuwsche schilderij, waar rijkelijk van loodwit gebruik gemaakt is, heeft dit
gewoonlijk tot gevolg dat een Röntgenfoto een vrij nauwkeurig beeld van het
schilderwerk vertoont. Daarentegen zou een met plantaardige kleurstoffen geschilderd
stuk haast niets te zien geven.
Zoo is het dan ook eens voorgekomen dat een schilderij (een boerenkermis) die
algemeen voor een echte Ostade gehouden werd, op de Röntgenfilm hoegenaamd
geen spoor van de zichtbare voorstelling vertoonde. Daarentegen liet de Röntgenfoto
een bepaald geheel ander schilderstuk zien, dat er onder zat: een hoenderhof met
allerlei gevogelte. Conclusie:
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de onderste schildering was oud en oorspronkelijk. Over dit doek heen had een
bedrieger in de 19e eeuw een Ostade nagebootst, doch de plantaardige verf werd
door de Röntgenstralen verraden.
In zulke gevallen is het resultaat weliswaar zeer belangrijk, en soms zelfs bijzonder
verrassend. Maar de beslissing wat de kunstkenner dan met het stuk zal doen, is niet
altijd even gemakkelijk te nemen. Het aangehaalde voorbeeld was al bijzonder
duidelijk: hier was een valsch prul over een echt oud stuk geschilderd, dus de moderne
verflaag kon verwijderd en het oorspronkelijke onderwerp gerestaureerd worden.
Maar soms ligt de zaak niet zoo eenvoudig. Menigmaal is de schilder zelf op een
oogenblik niet voldaan geweest, en hij heeft zijn eerste ontwerp weer weggewerkt,
om daarna opnieuw te beginnen. Dan zal de Röntgenfoto zoowel de zichtbare
definitieve vormen laten zien als ook de geabandonneerde schets. En het zou natuurlijk
dwaasheid zijn om het voltooide werk weg te doen en een mislukt begin over te
houden.
Soms ook is er onder de zichtbare verflaag een onzichtbare en dus oudere
verscholen, die nauw met de andere verband houdt, zoodanig dat men nu niet zou
weten, welke van de twee te kiezen. Het is n.l. voorgekomen dat iemand op lat eren
leeftijd zijn portret wat liet bijwerken, en bijvoorbeeld de kleedij liet veranderen naar
de gewijzigde mode van die dagen. Of een weduwe vond het beter staan om de
trouwjapon waarin ze afgebeeld was, te laten vervangen door rouwkleeren.
In dergelijke gevallen zal een museumdirecteur niet licht tot het herstellen van
den oorspronkelijken toestand overgaan, want al is er onder de verflaag nog iets
anders verborgen, - van een vervalsching kan men hier niet spreken.
Bovendien moet terdege rekening gehouden worden met den toestand waarin het
doek zich bevindt. Want aan sommige oude schilderijen is zóólang gerestaureerd en
opgeknapt tot er van het oorspronkelijke werk niets noemenswaards meer over is.
Hier nu bieden de Röntgenstralen eveneens een zeer belangrijke hulp. Men moet
n.l. weten dat een lap linnen, alvorens beschilderd te worden, eerst met een laagje
‘plamuur’ bedekt wordt. Deze massa nu is een mengsel waarin doorgaans krijt en
loodwit voorkomen. De plamuur vult alle gaatjes tusschen de draden van het linnen,
en vormt een gladde oppervlakte, die geschikt is om het schilderwerk te dragen.
Dank zij het loodwit in deze plamuur ziet men op een Röntgenfoto gewoonlijk
het weefsel van het linnen volkomen regelmatig terug, d.w.z. dat men de geplamuurde
gaatjes als schaduwpartijen herkent, terwijl de linnen draad zelf natuurlijk geen
noemenswaarde schaduw veroorzaakt
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heeft. Een pleister op een beschadigde plek vindt men duidelijk terug. En overal waar
het oorspronkelijke linnen verdwenen is, en vervangen door een egale plamuurlaag,
die de verf bijeenhoudt, zal dit terstond op de Röntgenfilm blijken. Aldus geven de
X-stralen hier een bijzonder waardevol uitsluitsel over den toestand waarin het doek
zich bevindt. In menig geval is op deze wijze gebleken dat elk debat over de
kunstwaarde geheel overbodig was, omdat het stuk zelf, hoe gaaf het er misschien
ook uitzag, niets meer dan een opgelapt vod bleek te zijn.
Dit onderzoek van schilderijen met Röntgenstralen is volstrekt niet een vinding van
den allerlaatsten tijd. Men heeft er zich ook reeds vroeger mee beziggehouden, doch
in die dagen waren de technische hulpmiddelen nog dusdanig onvolkomen dat het
röntgenen bepaald te bezwaarlijk werd. Dr. Heilbron uit Amsterdam, Dr. Kaye uit
Londen en de kunstkenner Cellerier uit Parijs hebben met de middelen van dien tijd
gedaan wat zij konden. De vrije ontwikkeling van dit toetsmiddel werd echter pas
mogelijk toen de Röntgentoestellen zoover vereenvoudigd werden dat men er even
vlot mee kon werken als met elk gewoon foto-apparaat. In het museum zelf, wanneer
dat noodig is. Onder gebruikmaking van de nieuwste toestellen der Philips-fabrieken
heeft de Haagsche deskundige dr. A.M. de Wild bijzonder opmerkelijke resultaten
op dit gebied weten te bereiken*).
In het Frans Hals Museum te Haarlem bevond zich een niet onaardig damesportret
waarvan een overschildering vermoed werd. De Röntgenfoto bracht de volle waarheid
aan het licht: Anna Dircksdochter van Bleyswijk had haar eigen beeltenis in later
jaren wat laten opknappen, en datgene wat de ervaren museumdirecteur met het
bloote oog reeds vermoed had, kwam in volle pracht voor den dag. Men ziet op de
Röntgenfilm duidelijk de beide kanten kragen over elkaar.
Nog sensationeeler was het geval van een schilderij dat aan Frans Hals werd
toegeschreven, hoewel er twijfel bestond of alles wel in den haak was. Het stuk stelde
een vroolijken drinkebroer voor, roemer in de hand, en een losse baret op.
Penseelstreek en alles deed aan Frans Hals denken, ook al was de onderteekening
eenigszins ongewoon. Maar de roemer en de baret vielen een beetje uit den aard.
Een Röntgenfoto liet zien dat de drinkebroer in plaats van een wijnglas een
langwerpig voorwerp in de hand hield. En bij verder doorzoeken vond men in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam een ets van v.d. Velde, die met deze voorstelling
overeenkwam: dezelfde man, doch zonder baret, en in de hand niet een roemer doch
een kakebeen.

*) Dezer dagen verscheen van zijn acad. proefschrift een Engelsche bewerking ‘The scientific
examination of pictures,’ Londen, G. Bell & Sons.
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Deze ets was vervaardigd naar een schilderij van Frans Hals, die men verloren waande.
Welnu: de X-stralen vonden dit verdwenen meesterstuk terug onder den Drinkebroer
te Edinburgh!
Voorzichtig heeft dr. de Wild de baret en het wijnglas verwijderd, en jawel, daar
kwam het portret van Verdonck, een vriend van Frans Hals, voor den dag, met
ezelskinnebak en al. Voorwaar een prachtige triomf voor de Röntgenstralen en voor
den bekwamen toepasser van dit nieuwe hulpmiddel.
Een andere wijze waarop de X-stralen zich op schilderijengebied verdienstelijk
maken, is door het identificeeren van een bepaald stuk. Men zal zich herinneren hoe
destijds La Gioconda, het beroemde vrouwenportret door Leonardo da Vinci, uit het
Parijsche Louvre gestolen is, doch later weer teruggevonden werd. Sindsdien wordt
er nog steeds over gedebatteerd of dit wel het oorspronkelijke stuk is, en niet
misschien een handige copie.
Welnu, wanneer indertijd een Röntgenfoto van de Gioconda gemaakt was, zou
men thans niet behoeven te twijfelen. Want hoezeer een copie ook uiterlijk op het
origineel moge lijken, - elk Röntgenbeeld zal toch weer heel andere
schaduwgroepeeringen laten zien. En al heeft men ook maar een klein hoekje van
een schilderij geröntgend, het is buitengesloten dat een vervalscher daar precies
dezelfde Röntgenkarakteristiek in weet te krijgen. Op deze wijze gaan vele bezitters
van waardevolle schilderijen er dan ook toe over om van elk hunner stukken een
soort van ‘vingerafdruk’ te laten maken door een hoekje er van te laten röntgenen.
Alle debat over de echtheid of over de identiteit van het stuk is dan voorgoed
onmogelijk.
Aldus werken kunstkennis en natuurwetenschappen zorgvuldig samen om ook op
het gebied van de schilderkunst ‘de waarheid en niets dan de waarheid’ op het spoor
te komen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

33

Uit: Gezang der aarde
door Theun de Vries.
I.
Arenden keeren naar de trotsche horst,
het hert naar 't helder en ondiepe water;
maar ik zal overnachten aan uw borst.
- Aan de aarde trouw zullen wij samen luistren
hoe bruidsgezang zich in den wind verheft
en welke teederheden bloemen fluistren,
en ook hoe van de rouwende violen
de donkre geur bericht brengt van den dood
in wiens domein wij minnende verdolen.
Maar als de lucht vol warme sterren regent
zijn onze monden mild en week; ook zij
kennen het laatste lot, maar zij verzwegen 't
nu de aarde bloesemend groeit in 't nachtlijk licht.
Gods oogen glanzen over 't zomer-worden.
Wij sluiten moede en rijk de onze dicht.
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II.
Het oude blauw, de zon die zwicht, de zachte giften
der nachten die uit laten geur de regen mengt,
vermoeienis der zinnen, de gestilde driften
der aarde die nog vaag de vroegre lust gedenkt:
al lager zingt het jaar met trage bronzen monden
nu in zijn zang de dood haar zang verweven heeft;
ons leven sluimert in als op vergaande gronden
de zwarte sombre spar die ondergrondsch nog leeft.
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De voorstelling
door Siegfried van Praag.
(fragment)
ER zou gespeeld worden. Twee gehuurde muzikanten - Circus de Souza kon zich
de weelde van medereizende muziekmenschen niet veroorloven - zaten op wankele
stoeltjes voor de groote tent en toeterden aanlokkelijke, bekende melodieën, Fransche
en Provençaalsche volksliederen en Italiaansche wijsjes. Rafaël, in een wijde roode
broek gestoken, en met een buisje van groene en gele driehoeken, zijn bochel royaal
als een buste omblousd, zijn gezicht wit, zijn neus schei-rood, zijn oogen lang en
zwart geschminkt, hield pathetisch, als moest hij den proloog uit ‘Paljas’ zingen, met
één been vooruit, de wacht voor de tent, wier eenvoudig lange lijnen zich in den zich
langzaam van zonnegoud leegenden, avond-blauwen hemel begonnen te doen gelden.
Een menschenmenigte, die deed vermoeden, dat er in het stadje zelve weinig bewoners
meer zouden te vinden zijn, omgaf de tent, terwijl er zich vanuit haar midden een
kern vormde, die ook werkelijk de voorstelling wilde bijwonen, en zich vooruitdrong
naar het kassa-hokje. Daar, als een lokkend kind van Venus, glimlachte Bianca en
liet geld in 't kistje vallen.
Als paarlen-risten stippelden de electrische peertjes de lijnen der façade en droegen
er zorg voor dat de zich vergapende menigte de op die façade geschilderde, steigerende
paarden, met de zwaargespannen borst en het als in zithouding zoo uitpuilend
onderlijf, kon bewonderen.
Al dat licht en al dat getoeter, waaraan het stille plaatsje niet gewoon was, zoog
de menschen tot zich en deed de lieden verleid en verblind in de loktent storten.
Moeder Rebecca, wijdrokkig en met den hoofddoek om, naar de wijze der
Noord-Afrikaansche Jodinnen, verkocht voddige, dunne vellen papier - programma's
-, ook Penina, het jongste, ziekelijke dochtertje - het nakomertje, tot niets degelijks
in staat - ging onder de menschen rond en sleet papieren beloften.
Marius Canat, even breed als hoog, met een barschen, zwarten snor over goedige
ronde wangen, die, wijl hij ‘notabele’ was van het stadje Arles, in een loge mocht
zitten, op een allerwankelst stoeltje, bekleed door een grof rood lapje, dat overal
elders gediend zou hebben als schut in plaats van als sierstoffage, nam zijn lorgnet
uit het warme étui nestje, zette deze zorgvuldig op zijn neus en wreef de kreukels
uit het belangrijke papier. Toen las hij zijn zacht olijfkleurige vrouw, met boven de
inge-
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vallen wangen de uit haar meisjesjaren behouden prachtige oogen, voor:
CIRCUS DE SOUZA
Afrika's wondercircus - De oerwouden ontsluierd.
1. Marsch door het Souza-orchest.
2. De zon van Provence door het Souza-orchest.
3. Valse Orientale door het Souza-orchest.
4. De stoutmoedige Suleika op haar Arabischen volbloed. Eerste optreden in
Frankrijk.
5. Vrijheidsdressuur, ingestudeerd door director Gustave de Souza.
6. De onovertroffen clowns Raffo en Pietro.
7. Miss July, Amerika's koorddanseressen-koningin.
8. De aap en de jonkvrouw; luchtvlucht.
9. Marsch.
‘Dan komt de pauze’, zei Marius, ‘gedurende dewelke er gelegenheid bestaat
de stallen van het circus te bezichtigen’.
Toen dreunde hij weer plechtig en aandachtig verder:
10. De Marseillaise.
11. Optreden van Jehoedith bath Gerschom, met haar sneldravende dromedarissen.
12. Signor Raffaèlle met zijn poney Betty.
13. Gezusters Derby. Fantastic athletic act.
14. Signora Bella Vanetti met haar Afrikaansche woestijnleeuwen.
15. Slotmarsch.
Het kleine circus, dat den Arlésiens een heel groot circus toescheen, omdat ze zich
reeds voorstelden, hoe ze er met hen, die er niet geweest waren, over zouden spreken,
had zich gedurende den tijd, dat Marius zoo langzaam en zoo vol overtuigingskracht
zijn vrouw het programma had voorgedragen, gevuld. Tot boven aan toe, hoewel
‘boven’ niet zeer hoog boven den grond was, zaten, in wijkende amphitheater-orde,
de menschen en vormden een breeden, zwarten ring om de arena. Er waren kinderlijke
ouden en ouwelijke provinciekinderen, die om het hardst redeneerden. De ouden
ontrolden plechtige volzinnen, vol hypothesen over dat, wat straks werkelijkheid
ging worden. De kinderen, jongens veelal, met zwarte petten diep over 't hoofd
getrokken, kreten bewondering en verwondering uit.
Eindelijk zweeg de muziek en maakte plaats voor een stilte van verwachting.
Toen zij weer inzette was het om achter een zwaar wit paard aan te jagen, dat,
schuimbekkend over de roze snuit en het roze lippenvleesch, door de arena holde.
De stoutmoedige Suleika, een van de vele gedaanten,
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waarin Judith zich aan het publiek vertoonde, holde ernaast. Ze had zich in een wit,
nauwsluitend costuum gestoken en om haar zwarte sluike haar een zilveren band
gebonden. Veerlicht sprong ze op den breeden rug van den als ware hij opgewonden
zóó in dezelfde maat voorthollenden ruin, en sprong er weer af en er weer op en
maakte de schaar over zijn zwaar achterlijf, en liet zich aan zijn staart voortsleepen
om met gedurfden sprong er weer op voort te rijden. Het publiek klapte in de maat
mee en brulde opgetogen bravo's, die Judith als snerpend glas in de ooren klonken.
Ze sprong af, liet haar paard naar den stal toeloopen, en kwam om het oorverdoovend
geklap te bevredigen, éénmaal nog terug. Maar van lieftallige, zichzelve en haar
prestaties aanprijzende bewegingen hield ze niet, en ondanks des boozen Gustave's
bedreigingen, deed ze ook nu slechts, wat haar allerlaatste concessie was: ze ging
naar 't midden van het zand, bleef roerloos staan en liet het hoofd licht zinken. Toen,
verveeld, slenterde ze weg.
Maar het publiek had geen tijd dit uitzonderlijk verschijnsel op te merken, want
reeds was Gustave de Souza, buigend naar de vier zijden der windhoeken, lachend,
uit dank dat hij zichzelf was, binnengetreden.
Zijn rok was smetteloos zwart en sneed forsch en elegant zijn slank en krachtig
lichaam af in de sissend-lichte circusruimte. Zijn hemd was een sneeuwveld. De
groote zweep, waarvan de riem kronkelde over den geheelen straal van den
arena-cirkel, hield hij in de hand, en nadat hij zijn publiek gegroet had door met den
hoogen hoed een mondain saluut te maken, als ware het publiek een barones, keerde
hij zijn bruiloftsgezicht stalwaarts en liet de zes zwarte paarden - wier namen hij
afriep - Soliman - David - Satan- (de vrouwen sloegen vlugjes een kruis) Propheet
Mohammed - Presto - de arena binnenstappen.
Ze schaarden zich in rozet rondom hem, duwden hun vurige en toch zoo
zachtzinnige kinderkoppen tegen elkaar op, en wachten zijn bevel. Soliman hief even
den kop, brieste, om daarna de heffing in een even bruusk dalen van den kop tot aan
het onderst beengewricht, te herhalen.
‘Allez, allez!’ Toen, als in een caroussel, draafden de zwarte paardjes achter elkaar
aan, en salueerden denkbeeldige ontmoetingen, en maakten denkbeeldige uitdagingen,
totdat Gustave een zacht bevel deed hooren, en het stel van zes afwisselend de voorof achterpooten op den arenaband zette, en zoo voortliep, tot ontzetting der
aristocratische bezoekers van de eerste rij, en van een dame, die verschrikt
achteruitstoof en riep: ‘Mais c'est une honte.’ Nog verontwaardiger werd Marius,
toen Propheet, vlak voor zijn eerbiedwaardige loge zijn ronden mest liet vallen,
terwijl het zandstof naar hun gezichten werd geslagen.
Weer stonden de dieren stil, om daarna door elkaar te rennen, zoodat men niet
meer wist, wie Soliman, wie Presto was.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

38
En toen ze in verstoorde volgorde in de arena ronddraaiden, zag het publiek tot zijn
groote verbazing dat het eene paard zich voor het ander drong; eindelijk, o wonder,
liepen ze weer naar de nummers, die op hun zadel huppelden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toen
barstte een wild applaus, met veel verrukte kinderuitroepen ertusschen, los.
Gustave de Souza straalde. Hij boog naar links, hij boog naar rechts, en voelde
zich alsof hij zijn toeren voor een keizer en een keizerin verricht had.
Door een aanraking met het einde van den zweepriem deed hij Propheet
terugkomen.
Eén zweepbeweging, en het dier stond op zijn achterpooten, terwijl hij als een
bedelend hondje met de voorpooten de lucht sloeg. 't Was alsof de hooge stand der
zweep het paard hoog hield. Langzaam liep Gustave de Souza achteruit. En Propheet,
op z'n achterpooten doorzakkend, als de duivel op z'n boksbeenen, liep naar voren,
zóó wankel dat men bevreesd mocht zijn, dat het paard elk oogenblik zijn moeilijke
positie op zou geven. Maar ter verheerlijking van zijn meester hield hij vol, totdat
het dalen der zweep hem van zijn waggelloop ontsloeg. Toen, nadat zijn vier pooten
weer houvast hadden op de gemoedelijke aarde, boog hij den rechter-, strekte den
linker voorpoot, en met den uitgestrekten hals den grond dekkend, maakte hij het
juichend publiek een diepe reverence. Daarna pas kon Propheet, bij uitzondering
eens wel geëerd in eigen land, stalwaarts keeren.
Gustave, die met groeten en plichtplegingen steeds lang werk had, was nog aan
het buigen, toen zijn broer en neef, Pietro en Raffo, de clowns, reeds over den grond
rolden. Raf met zijn heerlijken, natuurlijken bochel oogstte den grootsten bijval,
vooral toen hij uit zijn viermaal te ruime broek een duif haalde, die zich op den bochel
zetelde. Pietro kon slechts wat duikelen en liep op zijn handen. De arena overmande
hem, maakte hem angstig, alsof hij in droom door een richting-onverschillige ruimte
zweefde. En het maakte hem ook koortsig, dat verhitte, verwachtende publiek, al die
lichamen naast en boven elkaar, die hem bespiedden uit duizend oogen. De oogen
werden lichten, gloeiden, brandden z'n ziel in. Het werd één bewegende, deinende
berg, die menschendijk der bezoekers. Dan weer week de menschenmassa uit als
een zee, maar gaf het nooit op en stroomde langzaam weer naderbij.
Pietro werd erdoor opgenomen en weer weggeworpen. Toen was het hem of hij
verpletterd werd, hij, een mensch, in dit sissende licht, die helle lichtbol, die zwart
omringd was door een massa van reeds verkoolden. Zijn gevoelige geest met de
steeds wisselende en bruusk elkaar verdringende gewaarwordingen deed zijn voor
mimiek zoo gereedliggend gezicht als een toetsenbord van een piano dit voor muziek
is, steeds vertrekken.
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Knipperen met de oogen, verwachting, verwondering, afweer, alles trok over dat
levend doek. En de menschen hielden dat verspringen der gelaatstrekken - dat bijna
aan zenuwtrekkingen deed denken - voor clownskuren en werden met Pietro's kunst
verzoend, klapten hem bijval toe als den gebochelden Raf, die z'n romp zoo ver kon
buigen, dat hij tusschen z'n beenen doorkeek, zijn lummelachtig bruin kopje onder
z'n bochel. Het publiek, dat in het circus lachen mag om lichaamsgebreken en
afwijkingen, dat vrijuit spotten mag met de onnoozelheid van zijn naaste, (want men
neemt den clown ernstig als een verdwaasd mensch, aan wiens abnormaliteit men
zich tegoed mag doen), brulde van de pret.
Ondertusschen spanden een paar gehuurde jongens uit Arles een ijzerdraad tusschen
twee palen, en toen de clowns, als kalveren over den grond dartelend, de arena
verlaten hadden, maakte Miss July - Judith in een roze tricot - haar entree. Dat
koorddansen, wat ze meesterlijk deed, was haar een kwelling. Het hoorde niet bij
haar bedriegelijk-kuisch, maar ernstig gezicht. Het was beteekenisloos, wijl het niets
uitbeeldde, vond Judith, al riepen de verwanten om het hardst, dat het een prachtig
schouwspel was, de tengere Judith met de pijnlijk verstandige oogen, als een veer
op en neder te zien zweven in de lucht.
Nu had ze het haar vrijgelaten, beklom de verzilverde treden van het paaltje en
wandelde onverschillig, in haar oogen een boozen blik, over het draad. Toen, terwijl
ze een roze parasol ontstak, die zij coquet nu links, dan rechts van haar hoofd deed
hellen, danste ze op het blinkende, ijzeren koord, dat onder haar veerend gewicht
inboog, steeds meer, tot het in 't midden bijna den grond raakte en weer opsprong
tot de hoogte der paaltjes. Het publiek droomde weg onder de bekoring van de broze,
donkerblikkende jonge vrouw, die als los in de lucht danste.
De toejuichingen minachtend liep Judith weg en keerde niet terug, ondanks
Gustave's booze woorden.
‘De aap en de jonkvrouw’ maakte de willige sentimentaliteit wakker van het
publiek, dat met ontzetting en ingehouden gebaren
van-ertusschenbeide-te-willen-komen, moest aanzien, hoe een harige, zwarte
chimpanzé zich vastklemde aan een ‘une jeune fille rayonnante’, een stralende
jonkvrouw. De volksfabel van den vrouwenroovenden menschaap werd bestendigd.
De jonkvrouw was Bella, in teeder-blauw volantenkleed gestoken, haar zwarte haren
wild wapperend, haar breede borst hijgend in het nauwe corsage; met alle inspanning
trachtte zij zich te bevrijden van een wilde grimassen trekkenden aap. De aap was
niemand minder dan oom Rafaël, die geheel in een apenjas gestoken was en zich
dank zij zijn kleine gestalte niet eens hoefde te bukken om zijn oogen voor de
ooggaten, die in het apenpakje waren aangebracht, te brengen. Wat vreeselijk
omklemde hij Bella's buik, wat krampachtig trachtte de jonkvrouw het dier
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kwijt te raken, dat zij overigens met een pinkbeweging door de ruimte kon werpen.
In uitersten nood beklom zij de middenpaal van de tent, greep met een arm een
vliegend rek, waaraan ze bleef zwaaien, haar oom bengelend aan haar beenen. Een
vrouw uit het publiek viel flauw. Van vele kanten kreten hooge vrouwenstemmen:
‘Assez, assez’. Een stevige, gebruinde landarbeider, die ridderlijk als hij was,
onschuldige vrouwen uit apenklauwen redden moest, sprong over den rand van de
arena. ‘On va lui tordre le cou!’ Toen schaterden de notabelen van de bezoekerskring,
die zich niets lieten wijsmaken, maar voor zichzelf toch nog de principieele vraag is het een mensch, is het een aap? - aan het herkauwen waren, het uit! Totdat Bella,
die op het rek geklommen was, zich aan den greep van den aap ontworstelde, en met
de handen, de beenen los, langs de paal naar beneden klom, terwijl oom Rafaël, z'n
knietjes om den stok geklemd, op het rek bleef zitten, verbaasd rondkijkend, en zich
apig rug en borst krabde. Daarna klom ook hij naar beneden, ging naast z'n nicht
staan en boog. Allen, die sceptisch geweest waren, voelden zich trotsch en om het
paar boog zich een bezoeker naar zijn buur over en zei triomphantelijk: ‘Nu, wat heb
ik je gezegd. Valait pas la peine, de faire tant de chichi’.
Maar Marius Canat, die een geloovige was geweest, kon zich toch voor zijn vrouw
- hij als man - niet vernederen en schudde bedenkelijk het hoofd: ‘Et tout de même,
et tout de même....’
In de pauze stonden ze allen in den stal. Gustave, hoog en trotsch opgericht als
een opera-Don Juan; Bella, den rooden mantel, waarmede ze straks haar entree in
de leeuwenkooi zou maken, reeds omgeslagen; Rafaël en Pietro, die cinq-sous-stukjes
in ontvangst namen van menageriebezoekers, nog geschminkt. Het felle licht, dat
hen bescheen, maar de achtergrond en de wagengestalten donker hield, maakte dit
groepje van te mooi gekleede menschen, die aan de poort van een wilde wereld
wachtten, tragisch. De mulle, donkere grond werd berommeld door de elkaar
wegduwende kijkers, die de leeuwen angstiglijk bekeken, achteruit schrikkend,
wanneer er een gaapte of, omvergeworpen door een medebewoner van de smalle
kooiruimte, gromde.
Naast elkander stonden de paarden. Nu en dan hinnikte er een. Simson trapte den
grond. Presto liep zoover het toom, dat hem bond, het toeliet, achteruit. De zware
stalgeuren stegen den bezoekers naar het hoofd. De vrouwen, verzorging en
verdediging zoekend, drukten zich tegen de mannen aan. Pietro, die na afloop der
geldinzameling, bezig was een zwarte merrie te tuigen voor een nieuw optreden,
joeg de menschen weg, toen hij het dier van zijn ruif losmaakte. Gustave, aan den
stalingang, timmerde reeds de grijphaken van de leeuwenren-geledingen in hun
voegen.
De bel klonk. Bang voor het weldra weer opbrekende gedierte, spoedden
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de bezoekers zich terug naar de arena, die zij als de slaven in het oude Rome moesten
oversteken, eer zij weer boven en buiten het circusspel staande kijkers werden.
De Marseillaise maakte hen tot goede patriotten. Zij stonden op en keken met
brandende oogen naar de arena, ook vechtlustig geworden door al dat strijdgedoe
van den menschen-dieren-kamp, die in 't circus onophoudelijk woedt.
Toen, langzaam en waardig, liepen achter elkaar vier kameelen, eigenlijk drie
dromedarissen en één kameel, het circus binnen Rachaw - Fatima - Akiba - Golem.
Zij bewaarden den dierenernst, die bij de paarden was verloren gegaan. Op hun
mollige, bruine huid, met de zwarte moffen aan de knieën en aan den prachtigen
geronden hals, lag een Oostersch kleedje. Hun vrouwelijk-teere monden waren
gekorfd. Achter die leeren riemen kreeg de hooghartig-lijdende kop een nog
duidelijker uitdrukking van matte, stendig-gedragen pijn.
Na hen was Judith binnengetreden. Het was haar liefste nummer, het eenige dat
waarde had in haar oogen. Ze kleedde zich voor dat nummer, niet om de menschen,
maar om zichzelf te behagen, in een roomkleurig lang gewaad, dat om het middel
door een gouden gordel werd ingeregen. Zij wilde niet volgens haars vaders wil het
hoofd kronen met een diadeem, maar had een met geel doorweven roode hoofddoek
omgeslagen. Zoo liep zij kalm voor haar kameelen uit, en nam den zenuwloozen
ernst van hun stap over. Wie zij geworden was, wist zij niet, maar Judith de Souza
was verloren, en een diepere, reinere vrouw wandelde voor de dieren en ging naar
de plaats waar geofferd werd.
Behalve Pietro was er niemand van den troep, die dit nummer bewonderde.
Niemand wist, waarom Judith er zooveel behagen in schiep en het niet wilde varieeren
of paarden in den kameelenstoet opnemen. Ook het publiek duurde de lange door
niets onderbroken kameelenwandeling - steeds maar langs de randen van de arena veel te lang. Maar Judith vergat het publiek en rekte de wellust der karavaanloop en
die van haar uitgewischt-zijn in een verbeelde vrouw, en die van een circus-vreemd
rhythme.
Meestal, zelfs zonder dat een roep haar tot zichzelf bracht, sloeg als een bliksem
het driftig ongeduld van Gustave de Souza, die haar beloerde vanuit den stalgang,
in haar stemming en bracht haar terug in haar iedere minuut door strijd ingenomen
heden. Een hatelijke trek, zenuwachtig, verbeten, kwam dan om haar mond. Ze brak
den loop der kameelen, liet de vier voor het publiek aantreden, ze in een frontrij
draven en toen als een blad van vier vingers rondom haar leest als middelpunt post
vatten.
Dan moesten Fatima en Rachaw liggen. Moeizaam, de tweede beweging niet
inzettend voordat de eerste was volbracht, bogen ze hun voorpooten,
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stortten met het zware lijf erop in en kromden de achterpooten opzijde van het
lichaam. Als golvende heuvelen lagen ze standbeeld-stil en gaaf op het bruine zand.
En langs hen schreden de hengsten, Akiba en Golem, zonder dat hun voeten de
liggenden raakten. Judith, naar de wijze van een kameelleider, greep dan het voorste
dier bij den teugel; met een ruk rezen de liggenden op, en dan voerde zij ze terug
naar hun stallen, zonder het publiek te groeten, vol wrevel, omdat ze iets heel moois,
iets heiligs - ze wist niet waarom - een massa had geschonken, die zelfs haar
minachting niet verdiende.
Toen werd het publiek weer uit zijn kameelen-soezing wakker geschud door Rafaël,
die nu het circus binnenrende, in 't groen gekleed, met een lange gele puntsteek op
't hoofd en torentjes van klingelend metaal op de hoeken van zijn bochel; hij bereed
een poney, zijn hoofd naar 't achterdeel van 't dier gekeerd, de staart in zijn handen.
Dat gaf dol gelach. Vooral toen het rijdier den bochel het zand deed bijten. Rafaël,
in felle woede, wendde zich tot het dier, dat op de achterpooten ging staan en een
boxmatch aanving. In salvo's stak het publiek zijn geschater af.
Onderwijl waren de knechten en de hooge leden van het gezelschap bezig de
leeuwenkooi in elkaar te zetten, tralieraam na tralieraam, met de krammen om twee
elkaar opvolgende ramen; met touwen bond men de wankelen tralie-rondedans aan
de steunpalen van de tent vast. Toen eindelijk Rafaël door zijn poney overwonnen
werd en op den grond spartelde, was hij opgesloten in de leeuwenkooi en huilde en
weeklaagde, alsof hij vreesde voor de leeuwen geworpen te worden. Maar Gustave
opende een zijdeur in de tralies en Rafaël liet zich aan het volle staartje van zijn
poney naar buiten sleepen.
Toen het gelach was uitgestorven, kwam de plechtige stilte, die het gevaar, waarin
een ander gaat verkeeren, voorafgaat.
‘De leeuwen!’.... hier en daar fluisterden het de lippen van verlangenden.
Hun entree was niet heldhaftig. Caesar, groote, de kooi vullende leeuw, hield laag
den grond, wanneer hij op de vrije baan was. Hij sjokte met 't achterlijf, even wippend
bij iederen stap vooruit. Hier en daar waren de manen zwart en somber, als scholen
daar de plaatsen, vanwaar de heele huid haar kleur gekregen had. Toen, als opgejaagde
varkens, niet edeler, kwamen in kluwen, de jongere, lichtere leeuwen, Abdoelah en
Mazeppa, en de leeuwinnen, Athalja en Mizzi. Negro, de booze, wandelde als naar
gewoonte kalmpjes achteraan, onverschillig waggelende kaaiwerker van een leeuw.
Bella, door een zijdeur naast de renopening, was in de kooi getreden en prikte met
haar gaffeltje naar het leeuwenkluwen, dat zich vlak tegen
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de traliën gelegd had. Ze joeg ze op, totdat ze allen hun plaatsen hadden ingenomen,
behalve Mazeppa, die uit verlegenheid, als wist hij niet meer wat er van hem geëischt
werd, ronddraafde door de kooi, totdat Bella hem door een staafje, dat ze hem
toegooide, op z'n stoel mikte als een bal in z'n korf.
Een zucht van verlichting en bewondering voer door het publiek. Bella was een
leeuwenkoningin, die hoog tusschen haar dieren stond. Ze had de robuste, krachtige,
slanke gestalte van haar vader geërfd. Maar ook het weelderige vleesch van haar
harem-zware moeder. En zoo stond ze daar in 't satijnwit, met een rooden mantel
losjes omgeslagen, heel groot, haar borst hoorbaar ademend als van een beteugeld
wild paard, de wijde neusgaten van haar wat breede neus trillend, de groote eerlijke
oogen fonkelend.
Bella was ook geen bijval-begeerige, geen publiek-aaister zooals vader Gustave,
maar het werk hield ze hoog. Met haar leeuwen vormde ze een nieuwe wereld, een
hoogere orde. Ze hield van de spanning, die ze wist te scheppen en die het leven zoo
anders maakte als de gevaarlooze slapte van het overige bestaan. Merkwaardig labiel,
duwend en tegelijkertijd vasthoudend, net als de ijzeren leeuwenkooi zelve, was haar
groep. De leeuwen waren, door hun aller ongebreidelde zelfzucht, elkaars oppassers.
Bella, terwijl ze Negro in het oog hield, liet Mazeppa door een hoepel springen
boven haar hoofd. Het publiek was niet angstig meer, want instinctief had het reeds
aanvaard, dat Bella den leeuwen de baas was, sterker en grooter dan zij allen.
Toen nam zij Mizzi, de lieve, zachte Mizzi, die zoo weinig kwaad kon doen als
een poes, om haar hals, zooals men dit een bont doet, tot bewondering van het publiek.
Een vrouw, die zich de schouders kleedde met een levenden leeuw.
En daarna kwam de beurt aan een tour, die zij verachtte, maar het publiek tot rillens
toe verrukte. Ze nam Mazeppa bij het nekvel, sloeg hem op de flanken en liet hem
op den rug liggen, z'n teer zandgele buik ontbloot, z'n klauwen kinderlijk spartelend
in de lucht. Toen, o gruwel, rukte ze met haar handen z'n muil open, zoo ver het ging,
tot de kaken bijna in elkaars verlengde stonden. En haar eigen breeden vrouwenkop
wrong ze toen tusschen de puntige hoektanden van den jongen leeuw, die geboren
in het circus, en van jongsaf gewend aan Bella's liefdevolle, krachtige hand, niet
bijten zou. Eén oogenblik had het publiek de zeldzame sensatie of het zelf 't hoofd
op de guillotine legde, een sensatie versuikerd door het weten, dat voordat de bijl
ging vallen, 's konings gratie zou worden afgekondigd.
Nog kwam een climax. Langzaam ontkiemde Bella haar vingers, en haar hoofd
lag in den vrij-opengehouden leeuwenmuil. De menschen
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voelden hun harten bonzen. Afgeloopen! Met een veerkrachtigen sprong was Bella
op de beenen, het hoofd weer vrij. Wachtend, den muil steeds open, dekte Mazeppa
den grond, Een applaus als donderroffels daverde door het circus. Bella boog. Toen
joeg ze met haar gaffeltje de leeuwen de kooi uit, de ren in, waar ze door Gustave
en Rafaël verder gestuwd werden.
Negro bleef achter. Bella, die hem achtte, omdat hij haar weerstond, maar hem
haatte, omdat hij de zieke plek in haar onbeperkt gezag vormde, joeg hem op. Het
dier, dat zich niet spoedig tot strijd liet overhalen, liep voor de vrouw uit. Iedere keer
vocht Bella met Negro, maar haar overwinningen waren ijdel, want ze voelde dat
reeds den volgenden dag het dier weer een wil buiten den haren had. Met haar zweep
sloeg ze hem over den kop. Hij, op zijn achterpooten gezeten, gromde en wendde
den kop af, wanneer er een slag viel en klauwde met een poot naar zijn dwingeland.
Plotseling viel hij uit, zwaar brullend. Bella schreed twee passen naar achteren,
hieuw hem over de pooten en toen riep ze: ‘Negro op!’ Juist op dat punt van de
grootste woede van den leeuw, kreeg Bella plotseling liefde voor hem, terwijl ook
Negro, wiens gevoelens een wip beklommen, die vanuit zijn hoogste punt plotseling
naar het laagste punt oversloeg, in haar zijn edele meesteres voelde. Het even nog
woedende dier richtte zich in volle lengte op de achterpooten en legde de voorpooten,
waarvan één slag de vrouw kon verpletteren, op Bella's schouders.
Zoo, als twee vrienden, stonden de breedkoppige leeuw - kruising van het stoere,
zwaarbehaarde Berberras en van de sombere, donkermanige, Kaapsche variëteit en de breedhoofdige vrouw voor het publiek, dat in dolheid juichte. Toen sprong
Negro weer op het zand en liep op zijn kalme, onverschillige manier naar den ren,
welks schuif onmiddellijk voor hem geopend en achter hem gesloten werd.
Terwijl de slotmarsch de triomf van de circusoverwinningen uitschalde als een
haan, die den morgen begroet, boog Bella, die met haar arm uitgestrekt op den langen
stang leunde, naar vele kanten.
Het publiek stroomde weg en de troepleden braken de leeuwenkooi af.
Gustave de Souza was tevreden. De slotavond had Arles goedgemaakt.
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Verzen,
door Jenny Mollinger.
Het teeken.
Tegen 't lichten van den schemerbleeken
avondhemel achter 't hooge raam
schrijft de cactus het geheimvol teeken
van haar vormen als een vreemden naam.
Als de taal, te stil om zich te zingen,
van een wilde en verdwaalde loot,
zwijgendste en hartstochtlijkste der dingen,
in haar trots besloten èn devoot.
En in 't zoeken haar symbool te duiden,
turend langs den waan der werklijkheid,
zién we in haar geheim: den droom van 't Zuiden,
maar vermoeden méér: de eeuwigheid.
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De zee-den.
Aan de opalen luchten opgestreden,
hevig silhouet van durf en kracht,
stom getuigend van een wild verleden,
wacht de zee-den roerloos op den nacht.
Of orkanen ook zijn kruin omdrongen,
knechtschap eischend voor hun majesteit,
en zijn armen in hun greep verwrongen,
aan zijn donkere standvastigheid
brak de aanval. Fier en ongeschonden
rekt ten hemel zich zijn hooge trots,
die in deemoed staat bevrijd, gebonden
en verheerlijkt tot een wachter Gods.
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Het knaapje.
Gelijk een bloem op slanken steel gedragen,
zóó, in het prille, blanke lentelicht
van deze klare, zonnig-Maartsche dagen,
staat op het ranke nekje recht gericht
zijn hoofdje (waar mijn kus al heeft gevonden
het kruintje met het blond uitvlossend haar),
zijn hoofdje, waar mijn hand zich om voelt ronden
lang vóór de daad van het vertrouwd gebaar.
Zijn oogen peinzen jong, door veel gedachtjes
bestreken, wisselend als licht en schaûw
van witte meeuwen boven water, zachtjes
berimpeld en tot op den bodem blauw.
Geen lichtend kiezel blijft den blik verborgen
van wie aandachtig naar de diepte droomt
en voelt zichzelve, omademd door den morgen,
in geur'ge rust en helderheid verstroomd....
...................
Gelijk een bloem op slanken steel geheven,
zoo staat in 't eerste blanke lentelicht,
nog in den prillen glimlach van het Leven,
zijn blonde hoofdje naar mij opgericht.
En als ik antwoord geef op wat de lipjes
mij vroegen in hun simpel, zuiver woord,
dan bergt zijn zieltje dat, alsof zich tipjes
van bloemkelk sloten, en de kamer hoort
niets dan een zuchtje meer.... In wijd verlangen
neigt zich de Stilte reikend naar den rand
van wat weer vlucht...., één oogenblik gevangen
als 't handje dat straks wegglipt uit mijn hand....
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Zondag
door E. Raedt de Canter.
DE stofdoek glijdt over het schot achter den divan, over de plank er boven, langs de
kristallen karaf, langs Baudelaire en Heine, die broederlijk dezelfde plaats innemen.
Er is nog veel te doen. Liselotte vraagt erdoorheen om haar ei en er ligt strijkgoed.
Er zit een nerveuzen prop in je keel en de last van alles wat nog gedaan moet, doet
je zweeten. Het komt wel klaar. Het komt altijd wel klaar. Je troost jezelf: al wel
tweehonderd keer stofte je het schot. Al tweehonderd keer?.... Al vijfmaal driehonderd
vijf en zestig keer, stofte je het schot. Het klopt tusschen je schouders en je bent
opeens duizelig. Je werd geboren om vijfmaal driehonderdvijf en zestig keer een
schot te stoffen. Voor Tom doe je het graag, als hij het noodig vindt, maar je hadt
het leven toch wel eens anders gedacht. De radio van de buren kookt over. Er naast
hebben ze een ander station aangesloten en een Wiener Walzer danst door het
kerkkoor van de overburen heen. Het is geen alledaagsche combinatie, maar daarvoor
is het zondag. Hoe je beenen toch zoo strompelen kunnen, als je vlug wilt zijn en het
werk wilt doen, dat op je wacht. De garages onder ons en aan den overkant zijn leeg.
Vanmorgen trokken de menschen naar buiten en Wessendorp maakte je vroeg wakker
door zijn lawaai met de auto's.
Vrijdag en zaterdag worden er al om vijf uur matten geklopt. Dat komt over de
vrouwen op vrijdag en op zaterdag. Het is niet, dat ze zooveel matten hebben, maar
ze hebben te veel energie. Aan het einde van de week, als het geld op is en de zondag
- baken van rust - nog te ver om waar te zijn, slaan ze hun matten, om zich te uiten.
Zaterdags slaan ze harder dan vrijdags, want het geldgebrek is nijpender en een lange
middag, met de kinderen thuis, moet nog doorworsteld vóór het zondag is. Het komt
over hen als een driftbui, en ze gaan tevreden heen, als ze geklopt hebben.
Ik ben een slechte huisvrouw, want ik klop nooit matten. Ik heb wel eens te veel
energie, maar ik kan me niet voorstellen, dat het kloppen mij de gewenschte
voldoening zou geven.
Liselotte's pokken zijn niet opgekomen. Drie roode streepjes en een bedenkelijk
gezichtje bij het kijken ernaar, is alle resultaat. Het was een vermoeiend wachten in
de rij om gratis geënt te worden. Nu moet het wéér, tot ze wèl opkomen.
Ik ben een slechte huisvrouw. Er zijn huisvrouwen, die graag stoffen en kloppen
en vegen en strijken. Mijn rug doet pijn, als ik lang strijk en mijn voorhoofd wordt
nat van zweet. Je wordt er knorrig van en onhandig.
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Nerveusiteit, zegt Jan, en, ‘Ik zal je wat staal geven met arsenicum.’ Ik dank voor
deze therapie. Een levenlang gebruik van staal, maakte geen ambitieuze huisvrouw
van me.
Als je denkt, dat Liselotte's jurken hiermee schoon zijn, heb je het mis. Als ze ze
een dag heeft aan gehad, moeten ze wéér gewasschen. Van wasschen worden je
handen papperig en je oogen star van het vóór je kijken. Als ze gewasschen zijn,
moeten ze weer gestreken en zóó tot Liselotte groot is. Ze is nu bijna vier. Zoo zal
het dus doorgaan, altijd weer opnieuw, altijd weer precies zóó. De eenvormigheid
van de dagen slaat je met schrik. Tot ik sterven zal, zal ik stoffen, snijboonen snijden
den eenen dag en erwtjes doppen den anderen dag. En als ik dood zal zijn, zullen
anderen het doen. Wat deden de menschen, vóór ze hun dagen vulden met hun
woningen schoon te houden en hun eten te kooken? Frits zegt: ‘De mannen
verdobbelden hun vrouwen en dronken mede, een soort bier.’ Die mede hadden de
vrouwen gebrouwen. Je werd verdobbeld en behoorde aan een anderen man. Als je
ontrouw was, werd je levend begraven. Maar je wist nooit precies wanneer je trouw
was, want je kon wel juist weer verdobbeld zijn. Het leven was toen al niet eenvoudig.
Er zijn huisvrouwen, die graag op visite gaan. Je zit op visite en de slaap in je
hersenen maakt je gezicht dom. Je glimlacht behoorlijk, maar de lach komt niet aan
je hart. Het is een grijns geworden, een domme grijns en je merkt dat mevrouw van
der Hoeven iets zegt, waarover je ernstig behoorde te kijken. Je kijkt ernstig en tracht
te luisteren. Ze vertelt dat het dienstmeisje gapte.
‘Zeker, ik zou dat ook gedaan hebben, mevrouw. Als ze een beker melk wegnam,
zou ze er uit moeten.’ Nietwaar? Nee, malle, dat zou ik niet.
‘Die melk was voor mijn man en mijn kinderen en daar moet ze afblijven.’
Je bent wèl een slechte huisvrouw, een huisvrouw ònder de maat. Je kunt niet op
visite zijn. Over een uur zit je weer in de tram, zoo onbereikbaar als het nu ook lijkt.
Je legt je handen open op je schoot, je polsen zijn moe en je hoofd zit stijf op je hals.
Als het niet recht blijft staan, zwiept het naar voren of opzij, wiebelt nog een beetje
en hangt dan stil.
Mevrouw van der Hoeven spreekt zoo heftig, dat ze ervan spuwt. Er zit spuw op
mijn ooglid en op mijn neus. Ik durf het niet af te vegen, want dan denkt ze, dat ik
haar becritizeer en je becritizeert je gastvrouw niet. Het gaat jeuken en je luistert
naar haar, om jezelf te vergeten.
‘.... nou, toen die agent dan eindelijk kwam - die lui zijn nooit te vinden, als je ze
noodig hebt en daar betaal je nog wel je belasting voor - enfin.... - stil, Machteld, je
brengt me van mijn apropos....’
Ze spuwt weer; zou ik het toch maar even afvegen?
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‘.... o ja,.... nou, toen heeft ie haar op straat gezet. Ik wou haar goed niet geven,
vóórdat ze een stuk geteekend had, dat ze me een halve maand huur zal terug betalen.
Ja, kijk maar!’
Ze haalt het bewijs uit haar tasch en het is als een stomp voor mijn borst. Het
meisje, dat het veel te groote huishouden dag in, dag uit naliep, het huishouden van
man, vrouw, vier kinderen, ‘betalende logé's’, allen met verschillende noten op hun
zang; met de verzenuwde, kribbige mevrouw van der Hoeven in haar kielzog, die
bedisselde, beknibbelde, voortjoeg. Het meisje, dat trap op, trap af rende, op zolder
sliep, in de keuken at, het ruwe werk deed en het tenslotte opgaf, teekende daarvoor
een bewijs om een halve maand loon terug te betalen.
‘Een slet was het. lederen avond wilde ze uit en liet ze mij voor alles opkomen....’
‘Het is wel naar voor U....’
‘Nee, hoor, daar ben ik al aan gewoon.’
‘Er is niets ergers, dan dienstbodemisère.’
‘Ik zou het veel erger vinden, als mijn man me ontrouw was.’
‘....je zou je toch kunnen voorstellen, dat, na een jarenlang huwelijk, een man wel
eens iets anders wilde. Je vult elkaar toch nooit heelemaal aan, er blijft zooveel
onvervuld. En als hij dat dan bij een ander zou zoeken.... het is natuurlijk maar een
fictie, vinden doe je het toch niet.... maar begrijpelijk is het wèl....’
Mevrouw van der Hoeven lacht, alsof je een grapje maakt. Je voelt het verbodene
van het terrein en bedenkt dat je nu wel op kunt staan.
In de tram verwondert het je, dat je je liet gaan, over zoo précair een onderwerp
als mannentrouw. Maar trammen is prettig, rustig. Niemand jaagt je op of prikt in
je. Je soest. Achter in je herinnering staat de halte waar je moet uitstappen. Je soest
over je eigen dienstbodenmisères en de volledige mislukkingen, waarmede ze
eindigden.
Op een morgen zat er plotseling een Amsterdamsch volkskind in het keukentje,
tuberculeus, blond, frêle. Met carieuze voortanden en een wit muizengezichtje met
pientere oogen. Handen die rood en uitgebeten waren van werken, dat ze al deed,
toen ze nog kind had moeten zijn, vrij van zorgen en dartelend in de zon. Ze komt
je helpen met het werk, - dat jij niet doen wilt - voor een paar gulden in de week, die
jij geacht wordt meer te hebben dan zij en waarmee je beslag kunt leggen op haar
tengere kracht. Ze is vooringenomen en achterdochtig; dat heeft het leven haar geleerd
in de veertien jaren, dat ze erin rondkijkt. Dat verdraag je eenvoudig niet; dit onrecht
martelt jou en je hart loopt vol verscheidene gevoelens, die niet zoo gauw afzonderlijk
zijn onder te brengen. Je oogen worden warm en prikken.
‘Hoeveel boterhammen zullen er zijn?’
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‘Twee.’
Je maakt er drie en bedenkt er wat lekkers op. Het gaat er allemaal vlot in. Je laat
het huis zien en probeert haar gerust te stellen, door vertrouwelijkheid met gelijke
vertrouwelijkheid uit te lokken. Twee uur later vertelt ze je, van de vier broertjes en
een klein zusje. De broertjes zijn vuile treiters en het kleine zusje is het mooiste kind
van de wereld. Moeder is altijd weg en vader houdt er de eerbied onder met de stok.
‘Dat zullen jullie dan wel verdienen’ maar er wordt iets gekneusd in je, als je het
ouwelijke gezichtje en het magere lijfje bekijkt. Een aarzelend ‘ja’ komt er van de
‘dienstbode’.
Het maakt me nu warm en vredig, dat het toch altijd gelukte hun hart te winnen,
al won ik ook nooit hun werkkracht of de ambitie ervoor. Ze rustten fijn uit gedurende
een paar maanden en hadden zich dan zoo in de situatie ingeleefd, dat er van werken
niet veel kwam. En omdat we voor een aangenomen dochter geen geld genoeg hadden,
moesten ze dan weer weg. Wat ook weer verdrietig was. Daarom doe je het nu zelf.
Je overdenkt dit alles en houdt speurend een blouse in de hoogte. Ze móét gestreken.
Je overweegt de mogelijkheid, haar in een hoek te gooien, want je zult haar niet klaar
krijgen. Het is eenvoudig onoverkomelijk, het strijken van een blouse. Maar het is
je eenige en àls je haar niet strijkt, kun je niet uit. Als het nu maar hielp, maar na
twee, hoogstens drie keer is hij wéér vuil, en.... ja, ja, toe, vooruit nu maar!
Het drenst in je hoofd en de zon maakt het niet beter. De zon is benauwd in het
keukentje. Hoe je vroeger de zon liefhad! Zondagsmorgens reed je paard in de
bosschen, als de zon scheen. Het rook naar warm hout en bladeren en boschbessen,
het licht was hel en warm op je wangen en P a n c r a s hoffelijk en bekoord door je
vroolijkheid en je achttien jaren. Toen was de vraag er nog niet, niet het verlangen
en niet het leed om het antwoord op de vraag. Je draafde op Hella en Pancras op Rie.
Hij kende je wel zoo'n beetje, want als hij draven wilde, stelde hij voor te galoppeeren.
‘Hè nee, draven,’ zei je dan pruilend en we kregen beiden onzen zin.
Of je was in Limburg, in de zomervacanties. Je liep met Emile en Jozef naar den
oliemolen om melk te halen en versche brooden. Je droeg je kan en lachte om de
jongens, die zich uitsloofden om elkaar te overtreffen in hoffelijkheid. Bij een draai
van den weg, waar de lijsterbessenboom te pronken staat, hoor je het waterrad ruischen
en piepen en de kleine waterval klateren. Het lichte land ligt wijd open voor je blije
oogen en de wind, die naar je toewaait, brengt de geur mee van de steenbakkerijen.
Als een loome, blonde, vruchtbare vrouw is het Limburgsche heuvelland, blond en
stralend en blank. De geheele stemming is als een gedicht van Heine, lieflijk,
eenvoudig, met een fijne humor nu en dan en geen enkele
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zwaarwichtigheid. De wind trekt je witte, dunne jurk strak om je heen en je kon net
zoo goed naakt loopen, zoo zonder schaamte modelleert hij je lichaam. Het is
bijzonder aangenaam en streelend als Emiles begeerte zoo hevig uit zijn oogen straalt
en zijn bruine wangen zich dieper kleuren. Dat Jozef je begeert is prettig, maar
vanzelfsprekend. Maar Emile zal priester worden en màg geen vrouw begeeren. Het
is zeker een biechtpuntje voor hem, dit hunkerend kijkend naar je borsten en schoot
en beenen. Het voelt heerlijk, om de zonde te vertegenwoordigen voor een slanken,
sterken, eenvoudigen man met een goed lichaam en begeerige oogen.
Het leven in je wordt te sterk en het loopt over, Je jubelt, je zingt, je stemt schalt
over het blanke land, dat straalt in de zon en waarmee je één bent. Je vloeit uit naar
de horizonten en de ruimte neemt je op. Je zingt en de jongens vallen in:
Lustig ist das Zigeunerleben
Holla di holla di ho!
Wir brauchen dem Kaiser kein Steuer zu geben
Holla di holla di ho!
Dat is tien jaar geleden. Tien jaar! En over nog eens tien jaar.... Nee, nee, nee. Je
gedachten steigeren ervoor, als paarden voor een onverwachte, diepe gaping in den
weg. Dat kàn niet, dat màg niet! In godsnaam. Die pijn, die hevige schrijnende pijn,
rondom je hart, in je hersenen.... In godesnaam, omderwille van.... van....
Och, stel je niet aan! Wat beteekent je leven in het universum? Een leven dat,
misschien voor het individu even, - maar toch zóó kort - belangrijk is en niets, niets
waardevols heeft. Wat doet het er toe? Dan zùl je ondergaan in de continuïteit van
gelijkvormigheden van alle dagen. Dat doet er niets toe....
En dat op zichzelf geeft rust. Het kòmt er immers ook niets op aan.
De blouse is gestreken, de snijboonen staan op. Nu afmaken en dan koffie zetten.
Koffiedrinken in de stoel met een cigaret, is een zondaggeneugte. Er is meer leven
in de straat. De vrouwen weten nu al geen raad meer met hun ‘baken van rust’,
waarvan ze altijd weer, hun leven lang, iets verwachten dat niet komt. Ze hebben
hun mannen al gekapitteld, omdat ze overal asch morsen en doelloos omhangen in
hun goeie goed; de kinderen al geringeloord, omdat ze kans zagen zich in zóó weinig
tijd zoo vreeselijk smerig te maken. Ze zijn, gewasschen en weer schoon, de straat
op gestuurd, met de belofte, dat moeder direct komen zal. Hun roepen schalt tegen
de huizen op: ‘moe-oe-oe! moe-oe-oeder, kom nou!’ Moeder komt dan eindelijk,
mèt vader. Ze is keurig in haar zondagsche kleedij, met ongemakkelijk zittende
schoenen en handschoenen, die haar noodzaken, alle vijf haar vingers gespreid te
houden. Vader is knorrig
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en commandeert de kleinen; hij is al van te voren ingesteld op de genoegens van het
uitgaan.
Zondagmiddag, toen je klein was, bij opoe. De salon was open en je kwam in een
stemming van braafheid en gewicht, door de deftigheid van de rood pluchen meubelen
en de eigenaardige geur van het altijd gesloten vertrek. En door de wetenschap, dat
er mokkaschuitjes zouden zijn, bij de thee. De thee vond je eigenlijk naar; ze gaf je
een kriebelig gevoel achteraan je verhemelte, waar je een volle maag van kreeg.
Maar het was prettig drinken, uit de dunne, ronde kopjes van oud blauw en rood-bruin
porcelein. En het mokkaschuitje was op zichzelf een paradijs. Maar de overtreffende
trap van het paradijs bereikte je, als opoe uit het schildpad lepeldoosje, dat heelemaal
helblauw fluweel was van binnen, je een lepeltje gaf. Een heel dun en toch sterk
zilveren lepeltje, met een plat steeltje, waar figuren in gesneden waren. Het scherpe
schepje kliefde door de stijve mokka en je hapte voorzichtig de zoete room eraf en
liet haar smelten op je tong. Je heele lichaam genoot mee en je moest met je oogen
dicht zuchten ervan, omdat het je tegelijk prettig en onrustig maakte. Je verwonderde
je erover, hoe de menschen het hadden uitgedacht om mokkaroom te maken.
Als alles op was, ging je op den berg van Katholieke Illustraties zitten, spreidde
je plooirok om je heen en verdeelde je krullen. Drie op je rug en een over iederen
schouder. Je nam één van de groote boeken en moest wéér zuchten om het vele, rijke,
heerlijke. Zoo'n boek was een niet te bevatten wereld, een schat, die niet gegraven
behoefde te worden en zoo maar voor het grijpen lag. Je bekeek de plaatjes, waarop
Broer, wanneer h i j er 's zondags naar keek, in een baldadige bui, snorren, baarden
en brillen teekende. Je las de verhalen, waarvan je maar de helft begreep en die
daardoor een donkere, ongrijpbare bekoring kregen. Je verzonk erin en zag niets van
de ooms en tantes en nichtjes en neefjes. Je was niet meer stout en onwillig, niet
meer buitensporig en uitzonderlijk.
‘Wat is Eva zoet’ zeiden ze en je hoorde het niet.
De snijboonen branden aan! Met tranen van spijt, kijk je naar de zwarte snijboonen.
Tenslotte is het je taak, de snijboonen gaaf en gaar op tafel te brengen, even gestoofd
in een boterkluitje.
Je droomt maar en vergeet je plichten; er is nu een gevoel van haat in je hart voor
jezelf, omdat je zoo een nietsnut bent. Het zou heel gewoon zijn, als Tom hierover
woedend was. De meeste mannen zouden hierover woedend zijn. Je hoopt toch, dat
Tom het niet zóó erg zal vinden. Je praat in gedachten met hem erover; maar zóó
kun je niet praten, of er blijft een kans, dat hij ontevreden zal zijn. Je wilt niet, dat
hij ontevreden is; hij heeft recht op alle goede dingen die je hem geven kunt. Je hebt
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toch altijd al een gevoel of je te kort schiet tegenover hem, of hij met een goede
huisvrouw beter af geweest zou zijn. En je wil hem zoo graag tevreden stellen. Het
groote beeld, waaraan hij dag in, dag uit werkt op zijn nare, vochtige atelier en
waarvoor hij niet zooveel verdient, als hij ervoor behoorde te verdienen, neemt hem
heelemaal in beslag. Als het niet vlot, komt hij vermoeid thuis, bleek en mager, en
ziet eruit, alsof hij, door deze nieuwe tegenspoed, weer alle ontgoochelingen van de
laatste jaren doorleeft. Een kunstenaar heeft behoefte aan een beetje succes, éclatant
succes. Maar dat is den hollandschen kunstenaar niet weggelegd. Al is de critiek ook
altijd eenstemmig goed geweest, al heeft hij ook zelden een minder waardeerend
woord over zijn werk gehoord, het is ploeteren en tobben gebleven. Die kleine zorgen
om het hoogstnoodige, wie durft zeggen dat ze niet sloopend werken op je energie,
je inventie, je gevoel? Vooral bij een karakter als Tom, overgevoelig, beschaafd,
onpractisch en te veel kunstenaar in wezen om zijn materieel voordeel in de hand te
kunnen werken.
‘Och Tom, wat ik kan zijn voor je, dat wil ik zijn en wat ik geven kan, dat wil ik
zoo graag geven. Maar.... je weinig practische zin heeft je óók een strop bezorgd
toen je je vrouw koos, nietwaar?’ Je voelt je tekortkomingen en kunt ze niet
verbeteren.
Je weet, dat als je nu pruilt en klaagt, Tom verteederd zal zijn. Je kunt niet pruilen
en klagen. Je benijdt de vrouwen, die de voorgewende zwakheid hunner sexe kunnen
uitbuiten op de gevoeligheid van hun mannen voor deze vrouwelijke zwakheid en
zóó de baas blijven.
Je wilt altijd redeneeren met Tom, omdat je je gelijke in hem ziet. Alleen als je
dacht, dat hij je niet begrijpen kon, zou je hem willen verteederen.
Tom is thuis, lachend, blij, opgewekt. Zijn tasch zit vol boodschappen uit de
jodenbuurt: versch brood, pekelvleesch, gehakt en de zondagstractatie: krentenbrood,
twee reepen en toffees voor Liselotte. Hij lacht wat om de aangebrande boonen en
zegt ‘Het ruikt zoo naar.’ De zon en de vreugde klateren in het kleine huis. Liselotte
stoeit en wij stoeien mee. We grijpen elkaars kleêren en trekken in optocht de kamers
door, Liselotte voorop met haar ‘fluittrompet’. We zwelgen plotseling in uitbundige
vreugde, het komt over ons als een lawine en het gaat hiermee, als met het geld,
wanneer er eens wat is. Weken van te voren hebben we zitten rekenen, wat we
allemaal betalen moeten en wat we betalen kùnnen. Dan komen de centen en de
rijkdom stijgt ons naar het hoofd. We graaien erin, bedwelmen ons eraan, geven het
uit. Weliswaar gewoonlijk nuttig, maar totaal anders als eigenlijk bedoeld was. We
voelen ons rijk, verzadigen ons; het lijkt een onuitputtelijke schat, er is niet overheen
te
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zien - over deze eindelijken, maar altijd nog bescheiden rijkdom.
Zoo gaat het nù met de vreugde. Liselotte is enthousiast en loopt weg, om nog
meer lawaai verwekkend gerei te halen. Tom neemt me in zijn armen en kust me,
kùst me.... O Tom! Ik streel zijn ooren en zijn nek.
‘Moet Liselotje niet naar bed?’
‘Direct na het maal’ zeg ik, warm van begeerte bij zijn begeeren.
Liselotte slaapt en ik treuzel met de ‘vaat’ om bewust het prettige, dat gaat komen
te rekken. Na het prettige, ligt de zondagnamiddag zoo leeg.... Niet denken nu. Tom
draait rond, scharrelt bij zijn visschen en fluit naar de vogels, die fladderen in de
volière. ‘Tom. Ik heb je lief, Tom. Je bent mijn lieve man. Met jou beleefde ik alle
hoogten en laagten, die een man en een vrouw samen brengen of uit elkaar jagen.
Wat gebleven is, is iets zoo vertrouwds en innigs, dat het als een veilig bezit in mijn
leven staat.’
Zijn armen om me heen en zijn mond op mijn mond. Je ondergaat zijn
liefkoozingen, die hevig zijn en zeker, als van een musicus die zijn instrument meester
is. Je liefkoost zelf niet; er is zoo'n bekoring in, je te laten beminnen, zijn armen om
je lenden te voelen en zijn hevigheid te voelen vervloeien in je. Hoe kort zijn
menschen één van wezen en willen, té kort.
Tom slaapt op den divan in de zitkamer en ik soes op het groote divanbed, in de
kamer aan de straat. Het donkert en de lucht verkleurt. De twee houten puntgeveltjes,
gewone houten puntgevels overdag, zijn begoten met het laatste zonnegoud. Gouden
daken zijn het en ze doen me denken aan een paar regels uit Gorter's Mei:
....er viel een gouden, blanken schijn
over de gevels in mijn raamkozijn.

De heele sfeer is vredig en verinnigd. De lucht verkleurd van diepblauw naar
lichtblauw, van lichtblauw naar een teere kleurloosheid, die plotseling grijs is. Grijs
dat grijzer en grijzer wordt, tot er ineens een ster te knipperen staat, die het grijs
omtoovert in een diep, eindeloos zwart.
De auto's komen thuis van buiten, bestofte, puffende benzinedieren, die knarsend
stilstaan. Tuuuuut.... boem. Als een laatste gejaagde zin met een uitroepteeken.
De huizen loopen vol; er zijn kinderstemmen in de straat en sloffende, moede
voeten, die baloorig het huis ontliepen in den middag en nu naar hetzelfde huis
verlangen om uit te rusten, het vredig te hebben, thuis te zijn....
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In de betrekkelijke rust van twijfelgeluiden valt de radio van de buren in, hetzelfde
station van de buren aan de overzij.
Nu nog even soezen en luisteren en tevreden zijn. Het vredige gevoel in je hart
bekijken en je verwonderen dat je ooit onrustig bent. Je verwonderen, dat je ooit
piekeren kunt over dingen, die je nauwelijks een uur later, niet meer weet. Dubben
kunt, over zorgen, waarvan je, na een week de zwaarte niet meer kent.
En waarom, waarom? Zoo stil en rustig is je hart en vol liefde voor wie er maar
zijn zal, om die liefde te ontvangen.
Ben je werkelijk ooit anders? Het zal dan wel; maar nu kun je het niet begrijpen.
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Het eiland der ziel,
door G. Achterberg.
I.
Eens stond uw adem in mij stil
en mijn bloed onder uw hartslag;
uw borsten waren sterk, een wil
waarover mijn donker hart lag.
Alleen de helle wendingen der oogen
vingen het vuur der over-oogen:
een vierend registreeren
van oogenblik tot eeuwigheid in het gemoed
en van elkanders eigenheden zoet aandachtig accepteeren.
En in een alom wervelend verliezen
van bloem en zon en horizon
stegen uw stille zielekimmen
blauw aan het hart rondom.

II.
Gij zijt met zooveel schemer heengegaan
dat ik uw naam
kan vinden met mijn oogen in het donker.
De ziel heeft aan de duisternis,
die gij geschapen hebt, voldoende
om daar in om te gaan.
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Cultuur,
door A.J.D. van Oosten.
Wij dreven hier op vlotten aan
naakt over 't water, in den nacht,
barbaarsch maar vrij - wij hadden macht
duchtig langs alle pad te gaan.
Daar was geen jager zonder jacht,
geen akkerman zonder bestaan.
En achter wild en achter graan
wies overmoedig onze kracht.
Nu zweven wij de sferen door
nu jagen we de wereld rond,
de jaren krimpen tot een stond,
de mijlen tot een dunne voor.
Maar met een breidel in den mond,
den knal van zweepen in ons oor
draven wij langs dit nieuwe spoor:
elk in zijn span - een moede hond.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Alma de Mea, Man-en-Vrouw, oorspronkelijke roman, Amsterdam, Allert
de Lange, 1929.
Het was nog in '29 dat een onzer zuiverste en best bekende oudere dichters mij op
het werk van mevrouw Alma de Mea attent maakte. Kort daarna ontving ik een
recensie-exemplaar, gebonden in z.g. prachtband, van bovengenoemden nieuwen
‘oorspronkelijken roman’. Deze ‘prachtband,’ hemelsblauw en met bonkige gouden
letters en streepen als eenig ornament, had mij misschien moeten waarschuwen. Maar
er was een z.g. ‘stofomslag’ omheen en daarop afgedrukt een aantal citaten uit
recensies van het vorige boek der schrijfster: L e v e n s d r a n g . Deze citaten uit
Nieuwe Gids, Nieuwe Rott. Ct., Gulden Winckel, Utrechtsch Dagblad, Avondpost,
enz. bleken alle zéér prijzend te zijn. Ik besloot met Alma de Mea's nieuwe product
kennis te maken.
En ik las het met - dit in de eerste plaats - stijgende verbazing. Hoe is het mogelijk!
Ik wist waarachtig niet dat er nog zulke ‘oorspronkelijke romans’ geschreven werden!
Wel dat ze bestonden tusschen de jaren 1860 en 1885, maar ik achtte de soort
sindsdien uitgestorven. Het was ook, meen ik, vooral in die jaren vóór '85 dat de
soortaanduiding ‘oorspronkelijke roman’ nog geregeld op de titels verscheen. ‘Niet
vertaald’ heette het nog wat vroeger - en zeker minder dubbelzinnig.
Die ‘oorspronkelijke romans’ van vóór 1885 - evenals deze nieuwe van 1929 waren meestal verhalen, ernstig en ijverig neergepend door beschaafde, edelaardige
en door-en-door fatsoenlijke dames, die meenden eenige waardevolle meeningen te
‘koesteren’, (het woord is hier niet onjuist) over liefde en huwelijk vooral. Ook
mevrouw Alma de Mea is blijkbaar een hoogstaande vrouw, misschien zelfs iets
milder en begrijpend menschelijker dan de meeste ‘hoogstaande vrouwen’, en,
ofschoon stellig geenszins geletterd, zij is wat zij op school heeft geleerd nog niet
allemaal vergeten en heeft sindsdien eenige notitie genomen van de zoogenaamde
kwesties van den dag, althans voor zoover die dan het huwelijk en de liefdemoraal
betreffen, de kwesties, waarvoor zij speciaal ‘interesse’ bezit. Ik twijfel volstrekt
niet of ook op haar is toepasselijk, wat ons op pag. 299 van haar roman betreffende
haar heldin Gina wordt meegedeeld: ‘Over allerlei diepzinnige onderwerpen, waarvoor
ook Gina zich buitengemeen interesseerde, hadden ze toen wederom avond aan avond
van meening gewisseld.’ Misschien zelfs trachtte ook Alma de Mea, evenals haar
hoofdpersoon Axel Marens, die een psychiater verbeeldt te zijn, ‘vorschend in de
menschelijke zielen te peilen’ en ‘openbaringen te putten uit het
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levensraadsel’ (hoe men dit laatste eigenlijk aanlegt, weet ik niet; des te sterker de
mysterieuse aantrekkelijkheid!)
Ik acht het verder in de hoogstaande hollandsche dame, die deze schrijfster zonder
twijfel is, ten zeerste te prijzen dat zij geen verachting koestert voor de ‘passie van
den hartstocht’ (ook al een diepzinnige uitdrukking, maar nu ja, met een beetje goeden
wil, niet waar?), dat zij integendeel de gevaren van het ontbreken dezer passie (of
van dezen hartstocht) bij getrouwde mannen en vrouwen zeer wel inziet. Het is over
die gevaren n.l. - behalve om vele andere ‘emotioneele bewogenheden’ - dat haar
‘oorspronkelijke roman’ ons inlicht.
Het komt mij overigens slechts billijk voor, deze aankondiging niet te besluiten
zonder van de hooge mentaliteit en den fraaien stijl dezer opmerkelijke schrijfdame
althans een enkel treffend staaltje te geven. Ik kies daartoe eenige regels van bl. 97,
waar de indrukken des psychiaters Axel bij een avondbezoek aan de Place de la
Concorde te Parijs worden weergegeven:
‘Langs al die schimmig stille lichten gleden Axel's oogen naar de vorstelijke
woningen, die, dit pleincomplex begrenzend, eveneens zoo wazig en gesluierd thans
zich aflijnden.
‘Over het mysterieuse dezer huizen, als het ware bij dit plein behoorend, dacht hij
even na.
‘Ook zij bezaten, bijna zonder uitzondering, hun eigen geschiedenis, enkele zelfs
een zeer trieste geschiedenis, onder schijn verborgen, angstvallig zooveel mogelijk
geheim gehouden. Zooals verleidelijke vrouwen zich somtijds, na verlies van eer en
deugd, berekenend in mysteriën hullen, de vooze ziel maskeerende met fraaien,
uiterlijken schijn, probeerden sommige dier fiere huizengevels hun ware bestemming
te camoufleeren.
En lokten eveneens met hol en valsch vertoon. En moesten den bezoeker welkom
heeten, die zich forceeren kon er surrogaten te aanvaarden, en zich te gaan verliezen
in een droom, nóg wezenloozer, nóg bedrieglijker dan alle overige levensdroomen.’
H.R.

R. Blystra, Graphische Voorstelling, Amsterdam, P.H. Vermeulen, 1930.
Van mentaliteit tot mentaliteit! Wie de tegenwoordige nederlandsche belletrie tracht
te volgen ontmoet wel vaak grappige contrasten. Deze heer Blystra is zeker heelemaal
geen schrijvende heer, misschien zelfs maakt hij geen aanspraak op het epitheton
hoogstaand. Maar hij is vervuld van het leven. En, als ik goed zie, een kunstenaar in
den dop. De schrijfseltjes waarmee deze bundel van nog geen 100 bladzijden werd...
gecomponeerd(?), och, zij waren misschien beter voorloopig ongebundeld gebleven.
En toch, neen! Er moet nu en dan ook iets gedaan worden voor het handjevol
nederlanders die zich ‘buitengemeen interesseeren’ voor aankomende
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talenten in de litteratuur, en voor hen - zij het voor hen alléén-lijkt mij dit curieuse
boekje bestemd. Ik vind de ‘Vingeroefeningen’ het beste. Oefen verder, kameraad!
H.R.

Victor E. van Vriesland, Voorwaardelijk uitzicht. Amsterdam, Em.
Querido, 1929.
De voor ons liggende bundel verzen van Victor van Vriesland, die een belangrijk
deel van zijn levenswerk vertegenwoordigt, verdient een diepgaander beschouwing
dan in deze kroniek mogelijk is. Het komt in den tegenwoordigen tijd niet zoo heel
veel voor, dat een dichter zijn poëtisch oeuvre in één bundel weet te condenseeren
en daarom loopt dit werk van Van Vriesland ernstig gevaar niet die aandacht te
verwerven, welke het waard is als de veelzijdige reactie van een creatieve
persoonlijkheid op het leven van zijn tijd.
Want wat ons vóór alles bijblijft na lezing van deze verzen is de absolute en
intensieve wijze, waarop hun maker erin op het leven van zijn tijd heeft gereageerd.
Het lyrische element schijnt op den achtergrond geschoven door den bijna
hartstochtelijken wil van den dichter het gelaat van den geest te ontsluieren en in
zijn naakte onmiddellijkheid te verstaan. Men moet tot Gorter terug gaan om deze
felheid te hervinden in onze poëzie.
De verzen van Victor van Vriesland spreken niet gemakkelijk aan. Wie ze voor
de eerste maal leest, loopt groote kans aan hun schoonheid voorbij te zien. Hun bouw
is meermalen zeer gedrongen, zoodat de zin niet onmiddellijk duidelijk wordt en
gewrongen of duister schijnt wat bij later inzicht met een schier klassieke helderheid
blijkt uitgezegd.
Wij gelooven niet, dat de poëzie van Van Vriesland voorloopig populair zal worden,
zelfs niet onder de jongeren, zijn werk is er te breed en te veel omvattend voor. Het
mist de hoe langer hoe scherper zich afteekenende eenlijnigheid der jongste dichtkunst
(men denke aan den monotonen grondtoon in b.v. Donker's en Slauerhoff's poëzie).
Intusschen: deze bundel schenkt ons een der rijkste bijdragen sedert lang, die wij
voor het gansche aspect onzer dichtkunst ontvingen. Hij verandert weliswaar den
oogenblikkelijken stand van zaken niet, doch verschaft een verruiming en verbreeding
van het geheele niveau, die ten slotte niet zonder invloed zal kunnen blijven op de
gesteldheid der moderne poëzie als zoodanig. Er schuilt een levenswijsheid in de
verzen van Van Vriesland, die wij op een enkele uitzondering na in onze jongere
dichtkunst vrijwel totaal hebben gemist en die, historisch gezien, één der belangrijkste
documenten zal blijken voor wie in de toekomst zich een beeld zal willen trachten
te vormen van hetgeen diep en verborgen leeft achter het masker van dezen tijd.
Natuurlijk wil hiermede geen ‘aesthetische’ waardeering zijn gegeven; doch het kan,
naar het ons voorkomt, geen kwaad eens

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

62
even te wijzen op déze zijde der poëzie; want achter deze mogelijkheid tot latere
historische waardeering verschuilt zich toch wel degelijk ook een aan de aesthetica
zeer na verwant kriterium: in hoeverre namelijk een werk de uitdrukking is van den
geest van den tijd, waarin het ontstond. Want men moge de moderne poëzie - en
terecht - om vele dingen prijzen, haar zwakste punt is ongetwijfeld datgene wat men
zou kunnen noemen haar confrontatie met het oogenblik. In dit opzicht is Victor E.
van Vriesland alle jongeren verreweg de baas!
ROEL HOUWINK.

E. du Perron, Poging tot Afstand, idem, Bij gebrek aan Ernst. Maastricht,
A.A.M. Stols, 1928.
Het wordt nu toch wel wat al te mal met die voortdurende herdrukken van des heeren
Du Perron's werken. Wij vreezen voor hem, dat zoowel deze poging tot afstand, die
ons overigens een tamelijk krampachtige titel dunkt, als dit gebrek aan ernst
wezenlijke bestanddeelen zijn gaan uitmaken van zijn talent. Met andere woorden,
het wil ons voorkomen, dat E. du Perron niet meer van zich zelf en zijn geestigheid
los komen kan. Alleen: wij bezitten altijd nog dat ‘wreede, afschuwelijke’ vers van
hem in den derden jaargang van den Erts-almanak, het eenige, dat ons hoop geeft op
de mogelijkheid, dat deze schrijver nog te ontgroeien weet aan den doodelrjken
stilstand, waarin het voornaamste deel van zijn kunnen getreden is. Wij begrijpen,
eerlijk gezegd, in het geheel niet wat deze auteur toch altijd opnieuw met zoo'n fatale
hardnekkigheid terugdrijft naar zijn ouder werk. Juist een talent van de bewegelijke
geaardheid als het zijne, meenden wij, zou wel geen oogenblik bij het eigen verleden
stil kunnen blijven staan, En wat erger is, tenslotte maakt deze bijna stelselmatige
terugkeer tot zichzelf ons de scherpe oprechtheid zijner satyre verdacht en gaan wij
in haar eer een uiting zien van saterlust, van ‘ongesublimeerde’ satyre, gelijk Freud
het zou uitdrukken.
ROEL HOUWINK.

H.G. Cannegieter, Tusschen twaalf en twintig. Baarn, Hollandia Drukkerij,
1928.
Wij meenen, dat de heer Cannegieter er ongetwijfeld in geslaagd is ons een zuiver
beeld te geven van de generatie van eergisteren (de schrijver spreekt in zijn ‘ter
inleiding’ van een adolescent uit e e n vorige generatie) voorzoover het de uiterlijke
zijde van haar leven betreft; dat het hem gelukt zou zijn ons een inzicht te geven in
het innerlijk van het geslacht, dat hij tot zijn onderwerp gekozen heeft, kunnen wij
niet toegeven, En het is jammer, dat de heer Cannegieter hierin niet is geslaagd, want
zijn boek had er stellig in elk opzicht door gewonnen. Niet slechts was het erdoor
oneindig rijker en dieper geworden aan inhoud, maar het had ook als tegenwicht (en
als spiegel!) ten aanzien van de huidige jeugd dienst
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kunnen doen. Nu zal deze in dit boek niet anders vinden dan de bevestiging van reeds
lang ontwaakte vermoedens, die in Glaeser's Gewas 1902 zoo meedoogenloos scherp
aan het licht getreden zijn: de schuldigen aan ons deels geraffineerd, deels geblaseerd
leven zijn onze vaders, wier jeugd reeds in haar onbezorgde oppervlakkigheid een
voorspelling inhield der naderende wereld-katastrophe.
Was echter hun leven wel zoo oppervlakkig en onbezorgd? Had ook die jeugd niet
haar problemen en leed? Zonder twijfel. Maar Cannegieter toont ons niets ervan. Hij
houdt zich, men zou bijna geneigd zijn te veronderstellen ‘met opzet’, aan den
buitenkant der dingen. En zoo blijft het ‘schuldig’ van Glaeser gehandhaafd.
Misschien is het goed zoo en zullen eerst latere geslachten in staat zijn dezen krisis-tijd
onpartijdig te zien. Trouwens de besten der jongeren - zoo ook Glaeser - weten, dat
zij deelen in die schuld. Alleen.... de oorlog en zijn hel van ellende, waarin zij
geworpen werden zonder dat zij iets van het ‘normale’ leven hadden gezien, valt
daarbuiten. Ten opzichte hiervan is hun schuld omgezet in een niet minder zware
verantwoordelijkheid jegens de geesten, die haar ontketenden en die nog in geen
tientallen jaren uitgestorven zullen zijn, Deze verantwoordelijkheid schijnt den
schrijver van dit boek volstrekt vreemd. De jaren '14 tot '18 moeten wel volkomen
zwijgend aan dezen mensch voorbij zijn gegaan. En daarom wellicht ook vermocht
hij van zijn onderwerp niet veel meer dan den buitenkant te zien. Er in door te dringen
was hem niet gegeven. Want tot zoover reikte zijn liefde niet.
Dit tekort aan liefde als stuwkracht van zijn talent maakt ook, dat de schrijver zijn
verbeelding in zoo fletse kleuren gehouden heeft. Men bemerkt feitelijk geen
oogenblik, dat hij er ‘aardigheid’ in gehad heeft dit boek te schrijven. Het doet ons
aan als een plan van buiten af, dat niet zoo volslagen onaantrekkelijk gevonden wordt,
dat men het naast zich neerlegt, doch evenmin zóó aantrekkelijk, dat men het met
beide handen accepteert.
Misschien ware een zuiver paedagogische behandeling (dus niet in romanvorm!)
van het onderwerp dienstiger geweest. Maar het staat niet aan ons, wil het ons
voorkomen, daarover te oordeelen. Voor ons is dit boek, zooals het thans voor ons
ligt, slechts zeer ten deele geslaagd.
ROEL HOUWINK.

R. Jacobsen, Franz Schubert. Rott., W.L. en J. Brusse's U.M. 1929.
‘Een leekepraatje’ noemt Dr. R. Jacobsen zijn opstel over Schubert en de beminnelijke
bescheidenheid, welke hij hiermede aan den dag legt, waardeeren wij in dezen tijd
van zooveel schaamtelooze aanmatiging op elk gebied ten zeerste. Velen, die van
Schubert's liederen genieten en wat meer willen weten omtrent de
levensomstandigheden van den componist,
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zullen in dit onpretentieuse boekje stellig iets van hun gading vinden. Het is levendig
en met warme overtuiging geschreven. ROEL HOUWINK.

J.J.L. Duyvendak, China tegen de Westerkim, Haarlem, de Erven F. Bohn,
1927.
Het gebeurt helaas niet vaak, dat een sinoloog zich de moeite geeft, een boek te
schrijven, dat ook gewaardeerd kan worden door niet-vakgeleerden. Daarom is het
hier besproken werk van den Leidschen sinoloog J.J.L. Duyvendak een verblijdend
verschijnsel. Het is een bundel van zes studies, deels reeds elders door Prof. D.
gepubliceerd.
De eerste, ‘Coster's Chineesche voorouders’, geeft een goed gedocumenteerd
overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst, hoofdzakelijk in het Oosten. In
de derde studie geeft Prof. D. een heldere uiteenzetting van het stelsel van den
philosoof Wang Yang Ming (1472-1528), die thans in China weer veel gelezen wordt,
terwijl de vierde studie nieuwere literaire stroomingen onder de jong-Chineezen
bespreekt. Plaatsgebrek verbiedt mij, bij elk dezer studies afzonderlijk stil te staan.
Ik vestig hier echter in het bijzonder de aandacht op de tweede en de vijfde. De
tweede studie is getiteld: ‘Spiegeling van Oost aan West’, waar aan de hand van een
werk van een jong Chin. geleerde, Liang Sjoe-ming, de Westersche en Oostersche
beschaving worden vergeleken en beoordeeld. Liang's geschrift komt in hoofdzaak
overeen met wat de jongere Westersch-geschoolde Chineezen van zijn richting in
het algemeen verkondigen: zij allen beschikken over een veelzijdige kennis, doch
zij hebben een tekort aan synthetisch vermogen, waardoor hun beschouwingen meestal
oppervlakkig blijven, en het wezen der dingen niet doorgronden - voor zoover in
dezen althans den menschelijken geest doorgronden vergund is. Prof. D. zet het
voornaamste van Liang's geschrift uiteen, en voegt er verklarende en critische
opmerkingen bij.
Doch meer dan uit de beschouwingen van Liang leeren we van China's geest
kennen in de mooie studie: ‘De laatste dienaar der Mandsjoes.’ Treffend heeft hier
Prof. D. ons het beeld geschetst van den ouden generaal Tsjang Sjuun, die trouw
bleef aan zijn Keizer, toen nieuwe stroomingen al het oude omver wierpen. Wanneer
we deze ontroerende bladzijden lezen, die vol zijn van een diepe tragiek, dan gaan
we ons afvragen, of China zich in wezen wel zoo scherp afteekent tegen de Westerkim,
en of het wellicht niet slechts het uiterlijke is, dat contrasten schept, waar het innerlijk
zoo gelijk blijkt te zijn?
In de laatste studie, ‘Politieke Problemen’, geeft de schrijver een duidelijk overzicht
van den politieken toestand in China tot 1927.
Dit mooi geïllustreerde boek zal ongetwijfeld de belangstelling van velen voor
het Chineesche Rijk opwekken of verlevendigen.
R.H. VAN GULIK.
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Echt of valsch? Van Gogh's ‘Twee populieren’ bij den kunsthandel Huinck
en Scherjon te Amsterdam.
Het is niet zonder aarzelen, dat ik er toe over ga in dit tijdschrift, waarin steeds al
wat zweemde naar sensatiezucht ver-af gehouden werd, iets te schrijven over de
kwestie der beruchte Van Gogh-vervalschingen - juister dan gesproken: over éen
dier beruchte doeken. Maar de publicatie in deze aflevering van een opstel van Mr.
W.J. van Balen onder denzelfden titel als dien ik hierboven schreef, alsook het feit,
dat thans afdoend bewezen is dat deze éene vervalsching dan toch echt blijkt te zijn,
doen mij voor de verleiding zwichten.
Vooropgesteld zij echter, dat voor elk zuiver ingesteld mensch alle bewijzen van
echtheid of valschheid in dezen van secondair belang zijn. Het werk toch wordt er
niet minder schoon of schooner door, of het door Van Gogh dan wel een ander
geschilderd werd - de intrensieke waarde wordt dáárdoor niet verkleind of vergroot!
In verband hiermede mag trouwens opgemerkt worden, dat het stellig mogelijk is
zich over deze geheele vervalschingsgeschiedenis ironisch uit te laten, al zal dan een
bitter accent aan zulke spotternij niet ontbreken. Aan wie het schrikbarend contrast
besefte tusschen Van Gogh's zoowel innerlijke als uiterlijke wereld eenerzijds, de
luidruchtig-officieele, door en door verpolitiekte en gecommercialiseerde wereld
van den huidigen kunsthandel en de huidige... kunstcritiek anderzijds, zal de tragiek
van deze comedie geen oogenblik zijn ontgaan. Het zou inmiddels een groot
psychologisch en satirisch talent vereischen, deze bedroevende historie in haar geheel
en tot in alle finesses van bedrog of pose, eigenbelang of eigengereidheid, te
ontmaskeren en tot een Lof der Zotheid om te dichten...
Waarom dan hier ter plaatse over een en ander uitgeweid? Omdat ook ergernis tot
die menschelijke hoedanigheden behoort, waaraan op deze aarde geen ontkomen
mogelijk schijnt, en omdat het ergeren kan, indien iemand zich uitgeeft voor
bewonderaar en kenner van Van Gogh's oeuvre en nochtans enkele der schoonste
werken van den meester valsch verklaart en - van grooter gewicht - halstarrig volhoudt
in die valsch-verklaring ondanks alle tegen-argumenten of bewijzen van aesthetischen,
documentairen of feitelijken aard.
Het doek, waarvan hier in het bijzonder sprake is, het hierbij afgebeelde,
vreemd-vizionnaire schilderij ‘Twee Populieren’ (Catalogus de la Faille no. 639),
hing geruimen tijd in het Centraal Museum te Utrecht en bevindt zich thans in den
nieuw opgerichten kunsthandel Huinck en Scherjon op de Heerengracht te Amsterdam.
Te Utrecht hing het tusschen andere doeken van Vincent, thans wordt het
tentoongesteld naast werken van Delacroix, Monet, Daubigny, van meer modernen
ook als Ensor, Radda
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e.a. - Gelegenheid te over dus, vergelijkingen te maken, waarbij geen
onbevooroordeelde naar ik meen aan den indruk ontkomen kan, hier met een
meesterwerk te doen te hebben.
Het superbe coloriet, met de uiterst verfijnde schakeeringen van zilver-grijzige
groenen en gelen, voor Van Gogh's doen van een melancholieke ingetogenheid (hoe
onwaarschijnlijk reeds, dat een vervalscher juist dit, bij Van Gogh zeldzame,
kleurgamma zou aanwenden!); de bevrijdende wijdheid van het sentiment en de
suggestieve kracht, waarmede vooral de machtig golvende bergcontour tegen
leiblauwen hemel uitgeschilderd staat; daarbij de onmiskenbare directheid der
penseelvoering - het is alles niet alleen Van Gogh, maar Van Gogh zelfs in een zijner
meest bezielde en tegelijk beheerschte oogenblikken.
Röntgenfoto's hebben mij in het bijzonder van de kenmerkende kwaliteiten van
de penseelvoering overtuigd. Men weet, met welk een snelheid Van Gogh doorgaans
schilderde, in een tempo dat nauwelijks tijd liet voor eenige correctie. De röntgenfoto
van een deel van dit schilderij nu vergelijkend met die van vaststaande vervalschingen,
treft in de laatste doeken, bij een schijn van drift en uitbundigheid, het onzeker zoeken
naar de r i c h t i n g der penseelstreek in de verschillende, op elkaar gelegen verflagen,
alsmede het duidelijk tekort aan organische continuïteit in de bijeen hoorende streeken
- daarentegen in het schilderij ‘Twee Populieren’ de fijne en rechtstreeksche
verfbehandeling, meesterlijk van aarzellooze, toch beheerschte impulsiviteit.
De röntgenfoto, waarvan ik hier spreek, is evenwel niet een ‘vingerafdruk’ als
waarop de heer Van Balen in zijn opstel doelt; het toont, in pure naaktheid, de
verfbehandeling van dit schilderij, maar een werkelijk bewijs voor de authenticiteit
dier verfbehandeling is het niet; ten hoogste mag het voor georiënteerden een
aesthetisch bewijs heeten - één van verschillende bewijzen! Maar wat, indien nu eens
niet sprake was van een röntgen-‘vingerafdruk’, maar van een gewonen vingerafdruk,
destijds in de nog versche verf gezet door... Van Gogh of ... dien ander?
Toevalligerwijze ìs zulk een vingerafdruk gevonden, en wel een duimafdruk aan
den rand, ter hoogte van 28.1 c.M. van de onderzijde af gemeten. Om te kunnen
constateeren, of deze duimafdruk nu van Van Gogh of een ander afkomstig was, zijn
een 50-tal schilderijen van Vincent uit de verzameling Kröller-Müller door een
politie-deskundige onderzocht. De heer C.M. Garnier - zijnde ‘onbezoldigd
Rijksveldwachter en belast met de fotografische-politie te Utrecht’, gelijk in het
rapport luidt - heeft thans uitvoerig getuigenis afgelegd dat een overeenkomstige
duimafdruk gevonden is op drie schilderijen van Van Gogh, te weten ‘Gezicht op
Arles’ (cat. d . l . F. 418), ‘Naakt’ (cat. d . l . F. 329) en ‘Interieur Restaurant’ (cat.
d . l . F. 342).
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Naar aanleiding hiervan kan men niet nalaten zich af te vragen, wat Mr. J.B. de la
Faille onder deze omstandigheid doen zal? Zooals bekend is, heeft hij - na in eerste
instantie het onderhanden werk zelf authentiek verklaard te hebben - het in zijn
jongstleden publicatie ‘Les Faux Van Gogh’ reeds voor de tweede maal als een
vervalsching gebrandmerkt. En dat niettegenstaande alle echtheidscertificaten van
Meier-Graefe, H.P. Bremmer, Havelaar e.a.; niettegenstaande alle verwoede
‘botanische disputen’ betreffende cypressen en populieren met den eigenaar, W.
Scherjon, in de N.R.C.; zelfs niettegenstaande het natuurwetenschappelijk
verfonderzoek, o.a. door niemand minder dan Dr. A.M. de Wild...
Hoewel het stellig geen aangename taak zal zijn, mag niettemin verwacht worden
dat de heer de la Faille thans een derden catalogus zal uitgeven, ditmaal niet van
echte Van Gogh's, welke valsch bleken, maar van valsche Van Gogh's, welke echt
bleken. Eenvoudiger en .... deemoediger ware het geweest, indien de gewaardeerde
schrijver bij de meest problematische gevallen in zijn ‘Les Faux Van Gogh’ een
vraagteeken had geplaatst - daarmede toch had hij minder afbreuk gedaan aan de
oorspronkelijke verdienste van zijn eersten catalogus. Thans is men, naar aanleiding
van het met de ‘Twee Populieren’ bewezene, meer dan ooit geneigd ook bij een
aantal andere werken in de woorden van Meier-Graefe uit te roepen: Als dat valsch
is, bestaat er geen echt!
W. JOS. DE GRUYTER.

Buziau, een menschenspiegel.
Een echt amphitheater hebben wij in Amsterdam maar één. Het is Carré, waar de
menschen, in groote boogrijen trapsgewijs geschikt tot heel hoog boven den beganen
vloer, de neuzen op één middenpunt richten. Net als op een schilderij van Barend
van Orley de engelen, of als in het amphitheater van het oude Olympia de kijkers en
luisteraars het deden naar de dramatische ‘kamp’ spelen en naar den kamp der
dramatische spelen - maar in Carré hangt een dunne, en tegen de zoldering zelfs een
dikke rooknevel - zitten hier ieder voorjaar in gespannen aandacht gansche roerige
volksstammen, de onderscheidene volksstammen die Amsterdam bevolken. Het is
net een ruig en bewegelijk dal, zoo'n ‘uitverkochte’ zaal van Carré. En onder in dit
rookerige dal, op de kleine verhooging der scène, die als een kunstmatige lichtvijver
is, loopt een mensch.... als een ooievaar rond.
Dat is J. Buziau, onze ‘excentric’, ‘superclown’, ‘karakterkomiek,’ hoe noemt
men zoo'n mensch, en menschen-spiegel, precies? Hij voert met zijn stokjes-beenen
zoo eigenaardig steltende passen uit, dat hij bij iederen stap met den schuitachtigen
voet schijnt water te scheppen. Met
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zijn kippeborst tornt hij inmiddels op tegen imaginaire golven. Hij is, als ik het wel
heb, op dit oogenblik bezig de Figuur uit te beelden van den verwaanden Zwakkeling.
Ik erken, hij is caricatuur, hij wil het trouwens wezen. Hij drukt het in alles uit, in
zijn stem, in zijn woorden - want wat is dit nu anders dan verwrongenheid, ook die
roep de zaal in: ‘O! ik ben zoo nervieús....’ Ieder ander, die dat van de planken zou
afroepen, zou flauw zijn. Een précieux ridicule is hij in die figuur, maar tot iets
monstrueus uitgegroeid.
Buziau treedt nooit anders op dan in een revue, en daarin met eenige ‘nummers’.
Elf maanden lang, avond aan avond, speelt hij zoo dezelfde, eigengemaakte parodieën.
Want hij ‘creëert’ zijn Figuren alle zelf, ieder jaar andere. Hij bedenkt ze. Hij broedt
ze uit. Met dat werk is hij al jong begonnen, toen hij van zijn eigen waarde nog niet
het juiste besef had. Dat broedsel ging dan verloren. Er gaat naar menschelijke
opvattingen wel meer verloren in de natuur.... ‘Had ik mezelf toen maar gekend’,
zei hij mij. Omdat hij zichzelf niet gekend heeft, heeft deze sterk beeldende
kunstenaar, die op zijn achttiende jaar zijn loopbaan begonnen is, zestien lange jaren
alle avonden, en soms des middags ook nog, op trek door heel Europa een en hetzelfde
‘nummer’ opgediend.
Het leven van den círcus-clown is ongeveer zoo. Buziau doet bij eerste
kennismaking trouwens direct, hoewel maar heel even, denken aan het circus, waar
zijn kunst uit voort komt. Zoo deed echter de grootste acteur van de laatste zestig
jaren, Louis Bouwmeester, steeds weer denken aan de schouwburgtenten, waarin hij
en zijn tooneelkunst begonnen zijn. Onze sterkste schrijver, toen die den ‘grooten
Louis’ voor het eerst van dichtbij zag, vatte zijn indruk samen door te zeggen: ‘Hij
houdt het midden tusschen Napoleon en een kermisklant’. Buziau op zijn beurt
herinnert aan het paardenbedrijf, waar het circus vele eeuwen op geteerd heeft. Zijn
beenig hoofd heeft een langen vorm, zijn donkere (veel geschminkte!) huid heeft
iets hards. Een door ruw weer gestaalde, eenzelvige jockey, dat is wel de eerste
indruk, dien hij maakt. Ook blijft hij in den aanvang, in harmonie met dien indruk,
strak, zichzelf inhoudend, en zonder veel uitdrukking. Als hij echter merkt benaderd
te worden in zijn werkelijke, schoonere wezen, heeft een gansche ommekeer plaats.
Het is, of het strakke gezicht vol wordt, zijn oogen krijgen glans, ze beginnen van
geest te tintelen, de gedachte aan dressuur en knallende circuszweep wijkt heel ver
weg, hij ziet er nu uit als een spiritueel, typisch-Fransch kunstenaar, ik moet
onweerstaanbaar aan dien prachtigen Franschman Adolphe Willette denken, ja vooral
aan Willette, ge herinnert hem u: den teekenaar van Pierrot en Colombine, den man
van het charmante gemaskerde bal, en den schìlder van den.... clown, ja tòch tenslotte
weer den clown, maar nu den clown van den dieperen inhoud en de grootere allure,
want
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Clown-Willette zelf, den man, die zijn eigen wezen in clown-fantazieën uitdrukte.
Het spreekt vanzelf, dat een plastisch, parodistisch kunstenaar van Buziau's kracht
als iets geheel aparts opvalt in de altijd onoorspronkelijke hollandsche ‘revues’. Hij
is er het telkens opduikend andere, en toch middelpuntige van, een àndersoortig
wezen in het gerucht en geschitter van zoo'n kinderlijk grootemenschen-vermaak als
een Revue is.
Al is honderderlei ander lawaai dan het zijne in Carré aan het rumoeren (gezang,
gepraat en muziek), en al ziet men groene en violette en roode lichtbundels en de
pluimage van dozijnen paradijsvogelachtige vrouwen op en neer strijken langs
fluweelen en satijnen trappen - Buziau blijft in al dien pronk een apart centrum, blijft
de aandacht van alle tweeduizend bezoekers eigenlijk volstrekt alleen werkelijk
trekken, de eenige magneet.
Er zit iets wreeds en onbillijks in om, juist zooals dit jaar gebeurt, een goed artiest
náást hem te zetten. Als de zon een groote Philipslamp, of als beminnende oogen het
zonnelicht, verduistert Buziau door zijn andersoortigheid de vermogens van iederen,
nog zoo knappen tegenspeler. Vroeger had hij dikwijls een vormloozen man naast
zich, een soort wapperend achterdoek, en dat was veel beter. Nog beter is, als hij met
Niemand speelt. In de Revue van dit jaar speelt hij, zooals ge weet, een kellner, erg
bezig met een heer aan een café-tafeltje - maar die heer is er niet. Buziau speelt zoo
overtuigend, - plechtig staande, voorzichtig loopende, innig vereerend mee-pratende,
en gulzig knikkende, en om mijnheer èrg lachende - naast dat leege café-tafeltje, dat
hij er den heer doet z i j n , die er niet is. Buziau is ook hierin beeldhouwer, dat hij
ruimtekunstenaar is, hij schept, zooals beeldhouwers doen, door de verhoudingen
van het werkelijke beeld (zijn eigen lichaam en stem) de leegte in zijn nabijheid òm
tot een bron van leven, dat maar schijnbaar i s .
Bij hem ziet men als trouwens bij alle ware kunstenaars, dat kunst tooverij is.
Fakirs doen voor uw verwonderde oogen planten groeien, die er niet zijn, Kunstenaars
zijn fakirs.
In ditzelfde revue-bedrijf gebeurt het, dat Buziau al zijn onmetelijke
kellners-onderdanigheid uitdrukt door zijn lichaam één oogenblik lang (het oogenblik
schijnt door de vreeselijke waarheid van het gebaar een eeuwigheid te duren) te
krullen tot een S. De soberheid van dit middel is in wezen dezelfde soberheid,
waardoor een beeldhouwwerk blijvende waarde krijgt.
Niets van al de dingen, die Buziau bij zijn voorstellingen noodig heeft, laat hij
anderen over. Hij treedt op als modelleur - b.v. van dat papiermaché paard, waarmee
hij de wonderlijkste toeren verricht heeft. Als aapjeskoetsier speelde hij den beroemd
geworden, liefhebbenden en zelfs teederen tiran over het vierpootige maaksel, dat
rare, verrolbare oogen
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in zijn kop heeft en een, nu en dan vragend-omdraaienden hals. Zoo'n paard bedenkt
hij eerst en maakt hij dan op zijn ateliertje thuis; maar hij timmert aan zijn werkbank
ook zijn eigen valsche beenen en armen in elkaar, en snijdt er en naait er zijn
onmisbare costuums, die hij plooit en vermaakt met de zorg van een kunstenaar, voor
wien ieder kleinste onderdeel meewerkt aan het geheel. Alles gaat op die manier
door zijn eigen handen, en alles krijgt het merk van den plasticus, den beeldhouwer.
Op gelijksoortige wijze kan men betoogen, dat de z.g. excentric Buziau ook een
sterk schilder is, en ook een sterk geluidskunstenaar. Zijn stem, heesch, of tot een
falset gescherpt, heeft ‘vorm’. Als hij zijn kop tot een masker maakt, is dit
schrikwekkend dom of hyperbolisch onbeschaamd, of teeder, al naar hij wil, méé
door de kleur; maar dit geldt niet alleen van zijn geverfde gezicht; hij kiest met een
schildersinstinct de kleur van zijn kostuums; ge moet hem in een belachelijk-voorname
regenjas van glimmend zwart lak zien opkomen. ‘Ze hebben me verlakt’, zegt hij
dan. Maar hij is intusschen een schilderij.
Buziau is in zijn dagelijksch leven maar zoo'n eenvoudige burgerheer. Hij woont,
als al zulke heeren, in een keurig, frisch-geverfd huisje (in Rijswijk) met een keurig
tuintje ervoor, met van die kiezelsteentjes en opgebonden stamroosjes, ge weet wel.
Hij zit niet in café's. ‘Mijnheer, ik hou niet van die cafépraat’, zegt hij mij, ‘ik ga 's
avonds laat om kwart voor twaalf uit Amsterdam altijd nog naar huis, hier thuis voel
ik mij het best; - en nu ben ik al weer bezig voor volgend en overvolgend jaar. Het
is, dat ik de menschen o b s e r v e e r .’ En Buziau doet mij allerlei menschen na,
brengt mij in situaties, die in hem gegroeid zijn, - als was hij óók een blijspeldichter;
en terwijl hij zoo bezig is, en ik van den eenen lach in den anderen schiet, merk ik
het zoo goed: hij doet geen menschen na, hij doet het menschelijke na, hij hekelt
àllen: u, mij, en zichzelf. Als hij den ‘kellner’ neemt - om de mensch-onwaardige
Onderdanigheid uit te beelden, - is dat veel algemeener bedoeld. Hij neemt hèm,
omdat wij allen ‘den kellner’ goed kennen, maar hij had net zoo treffend den bankier
tegenover den veel grooteren bankier, of een vleierigen burgemeester tegenover een
machtigen minister kunnen uitbeelden....
Een rechter van de Rechterlijke Macht denkt, dat hij de eenige rechter is. Maar
Buziau is ons ook een rechter. En, door zijn kunstenaar-zijn, een milde rechter.
VAN DEN EECKHOUT.

Paul van Vliet's poppen.
Onlangs had ik het genoegen, in deze kroniek te schrijven over Harry van
Tussenbroek's onvolprezen poppen. En nu komt Paul van Vliet, een
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jong Haagsch kunstenaar, ook eigen poppen tentoonstellen, bij M e t z & Co. in den
Haag. Zal Van Vliet het ons kwalijk kunnen nemen, zoo wij, bij het zien van zijn
poppen, gestadig aan Van Tussenbroek denken? Ik geloof het niet. Want hij zal zijn
ouderen kunstbroeder als zijn Meester moeten erkennen. En de invloed van dien
Meester....! Wie, die poppen maakt, zou zich daaraan kunnen onttrekken? In Van
Tussenbroek hebben wij nu eenmaal een in zijn genre buitengemeen sterk en groot
artist, die zijn eigen techniek heeft opgebouwd en zijn eigen weg heeft gevonden.
Nu gaat een ander ook poppen maken. Het genre is beperkt; het is moeilijk, dan nog
iets oorspronkelijks te leveren.
Al is er zoowel in de techniek als in den geestelijken inhoud veel, dat des Meesters
is, men mag Van Vliet toch niet een navolger noemen, want hij heeft ontegenzeggelijk
aardige vondsten en hier en daar een sterk uitdrukkingsvermogen. Maar vooralsnog
mist hij de dwingende suggestieve macht, de geweldige greep van Van Tussenbroek.
Wat de techniek betreft, ook Van Vliet vormt zijn gezichten door oprijgjes in stof.
Maar de oogen schildert hij op de stof, waardoor al dadelijk de gezichten wat mat
aandoen, maar toch ben ik blij, dat Van Vliet niet van Van Tussenbroek overnam,
wat diens groote kracht uitmaakt: de plaatsing van de oogen. Want anders zou zijn
werk al te veel leunen op den voorganger.
Sommige van zijn poppen geven blijk van begaafdheid. Zie b.v. zijn ‘Trots’, de
dorre, bejaarde dame, die het groenachtig gelaat laatdunkend opheft; de oogen zijn
weg onder de verachtend neergeslagen oogleden, mond en kin zijn, vol misprijzen
en hoogheidsbesef, ingetrokken. Dit is wel de personificatie van trots. Ook het
‘Miskend Genie’ is goed getroffen en Van Vliet is niet in de fout vervallen, er een
caricatuur van te maken. Zoo zijn er meer aardige dingen, met origineele vondsten
in de aankleeding en typeering. Fraai als pop is de ‘Luiheid’, al vind ik het begrip
niet zoo sterk uitgedrukt (het is meer vermoeidheid, de physieke onmacht tot arbeid
dan luiheid). Dan is er nog een geestige ‘Egoïst’, een aardige ‘Circuskoning’, een
grappige ‘Boekenwurm’, enz.
Het is allemaal smaakvol en beschaafd, geestig soms en een enkele maal heel
mooi. Maar ja, het rechte, groote, diepe genot kan ik er niet in vinden. Is het mijn
schuld, dat ik, stuk voor stuk, nog voor mijn oogen zie de geheimzinnig-levende
verschijningen van Van Tussenbroek's geniale verbeelding?
J.S.

De sur-realisten op de onafhankelijken in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
Het werk van de Fransche sur-réalisten, dat dezen keer gastvrijheid genoot op de
voorjaarstentoonstelling van de Onafhankelijken, heeft men
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reeds op allerhande wijzen ‘afgemaakt’. De groote ‘men’ deed het met den geliefden
dooddoener: ‘allemaal boerenbedrog’, - de intellectueelen spraken van een resultaat
van zwaar-op-de-handsche ateliergesprekken, van uitingen zonder innerlijken drang
of noodzaak, - van bedenksels zonder geestigheid of verrassende vondsten en die
aldus, zelfs in de regionen van het verstandelijk maakwerk, op laag peil stonden.
Deze oordeelvellingen treffen m.i. allen gedeeltelijk doel, behalve dan die van het
boerenbedrog, want zoo dit bedrog misschien soms aanwezig mag zijn, het komt
ook hier, naar mijn overtuiging, in veel geringer mate voor dan men steeds zoo grif
aanneemt. Ik neem, integendeel, ook hiér, wel degelijk een echte scheppingsdrang,
een behoefte aan uiting aan, die, evenals in alle wérkelijke kunst, dieper wortelt dan
uitsluitend in het verstand of de gevoeligheid. Deze drang werd hier echter, zou men
kunnen zeggen, bewust teruggedreven tot in het kinderlijke omdat er in het....
menschelijke geen voldoende ontroerde en gevormde geest aanwezig was die deze
expressie-begeerte voeden kon. Dit bewust terugdrijven tot in het kinderlijke leidt
tot het.... kinderachtige. Wie overwint, door en uit den ontroerden en gevormden
geest, komt vanzelf tot den eenvoud en het spel van een herboren, zuivere
kinderlijkheid en zoo tot een hoogere werkelijkheid; wie faalt en met zijn
scheppingsdrang geen weg meer weet, richt zich krampachtig tot een vroeger stadium
en beleedigt het kind en zijn zuivere fantasie met dit.... sur-réalisme, dat met meer
recht infrarealisme kon genoemd worden.
En zoo zou ik dan deze sur-réalisten willen kenschetsen als mislukte kunstenaars
die in het infantilisme gevlucht zijn.
Het heeft geen zin in deze wereld der mislukten en gefaalden nog onderscheidingen
van meer of minder, van scholen en groepen, te gaan maken. En of de één zijn
infantilisme kond doet met een, aan een boom gespijkerd hart, de ander het belijdt
door een meer dan levensgroote haarborstel bij de zee, een derde het met enkele
wilde lijntjes en wat opgeplakte veertjes probeert, doet er weinig toe, evenals de
schildersnaam.
A.E. V.D. T.
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MAURICE ASSELIN. MOEDER MET KIND.
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Maurice Asselin,
door Henry Asselin.
TIEN jaar geleden was Maurice Asselin nog slechts bekend onder eenige
kunstminnenden. Zijn vrienden bewonderden hem en voorspelden zijn roem.
Tegenwoordig beschouwt men hem - zoowel in Frankrijk als daarbuiten - als één
van de meest representatieve talenten dier nieuwe school, die, opvolgster van het
impressionisme, en zich afkeerende van alle geometrische of wetenschappelijke
formules, kloekweg teruggekeerd is tot de zuivere plastiek. Talrijk zijn reeds, buiten
onze grenzen, de musea die werken van zijn hand tentoonstellen. En reizigers vertellen
van een aanzienlijken Japanner te Tokio, die, in zijn particuliere verzameling, onder
zijn moderne fransche schilderijen vijf werken van Maurice Asselin bezit. Wat
Frankrijk zelf betreft, deze kunstenaar pleegt een gewichtige plaats te bekleeden in
de commissies van den Herfstsalon; in de zalen van het Luxembourg treft men hem
aan in het centrum van een beroemde groep, die zoowel Matisse als Marquet omvat
en tusschen deze in: Ottmann, Lotiron, Flandrin, Puy, Laprade, Favory, Derain,
Lebasque, en nog eenige anderen.
Het zij mij vergund, nu ik hier de figuur van dezen grooten kunstenaar wil
oproepen, daarbij melding te maken van een persoonlijke herinnering: Zij die gelooven
dat, te midden van het groote mysterie, onzichtbare draden de levens der enkelingen
verbinden, en die aan een lotsbestemming denken, waar wij niets dan toeval
bespeuren, zullen mij wellicht dank weten voor deze eenvoudige geschiedenis. Het
was in 1921. Ik bezocht, met eenige vrienden, den Herfstsalon. Reeds hadden wij
vele zalen doorloopen; reeds merkten wij 't begin van die speciale soort vermoeidheid,
die door onvoldaanheid wordt teweeggebracht, en wanhoopten wij er aan of wij ze
eindelijk nog zouden ontdekken, de weinige werken, die, in de eindeloosheid van
een ‘Salon’, ten slotte toch bijna altijd uit den chaos plegen op te duiken, toen wij
den ingang bereikten van een der voornaamste zalen. Een moment van stilstaan om
een overzicht te nemen, en plotseling was het of mijn blik op een of andere wijze
werd vastgehaakt aan een schilderij, geplaatst op ooghoogte aan den wand tegenover
ons, dat wil dus zeggen tamelijk ver van den ingang waarbij wij stonden. Mijn
voorgevoel was iets heel bizonders. Ik zal den geestesschok, dien ik ondervond nooit
vergeten, en evenmin de wijze waarop ik tot mijn vrienden zei: ‘Ziedaar een
meesterstuk; laten wij het van dichtbij gaan bekijken.’ Wij doorkruisten de zaal in
haar volle lengte, met verwaarloozing van hetgeen rechts en links van ons hing, snel
loopende, recht voor ons uit,
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naar dat lichtende punt, dat bestond uit het opgemerkt, het als uitverkoren schilderij
met zijn buitengewone aantrekkingskracht. Nooit heb ik de schoonheid van een
kunstwerk kunnen ‘ontdekken’, zonder te voelen hoe mijn hart ontroerde, hoe het
plots feller klopte in mijn borst: ditmaal werd mijn reeds zoo groote ontroering nog
versterkt door dat onzegbare, mysterieuze iets, waarop ik zooeven zinspeelde. En
werkelijk, hoe groot was mijn verrassing, toen, het hoofd gebogen naar dat
bewonderenswaardige schilderij, dat, wel ver van onze verwachting teleur te stellen,
zich inderdaad als een meesterstuk openbaarde zoodra wij het van dichtbij konden
beoordeelen, ik daarop, onderaan, een naam las, die ook de mijne was, en dien ik
nog nooit had ontmoet in de schilderkunst, althans niet sinds dien Jan Asselyn (Jean
Asselin, van Dieppe), den vriend van Rembrandt - den naam: M. Asselin. De
catalogus, terstond te hulp geroepen, preciseerde: ‘Maurice Asselin’ en gaf me het
adres van den schilder, te Montmartre. Mijn kameraden, verrukt over het schilderij,
waren het ook een beetje over de coïncidentie, die op zich zelf overigens niet het
minste belang had, aangezien het hier slechts een eenvoudige gelijknamigheid gold.
Wij stonden een oogenblik verbluft; ik trachtte niet dadelijk te onderscheiden welke
de geheimzinnige krachten konden zijn, die mij zoo duidelijk en met uitsluiting van
alle, van duizenden andere, voor dit éénige schilderij hadden gevoerd; wij gaven ons
aanstonds geheel over aan de vreugde, het werk zelf te aanschouwen, vergetend wie
het geschilderd had.
Het was een vrouwefiguur, zittend, peinzend, de armen tezamengelegd, min of
meer kruislings over de knieën, het gelaat, bijna ‘en face’ gezien, eenigszins gebogen,
de blik naar den grond, het voorhoofd zeer hoog, zeer lichtend. Aan den eenen kant
van het doek een vaas met anemonen. Dit is, geloof ik, Maurice Asselin's
lievelingsbloem: hij heeft veel aan haar te danken, en het lijkt me gewenscht, reeds
bij het begin van deze studie, zijn kleur te karakteriseeren door te zeggen dat de
artiest zeldzaam gelukkig zekere tonen heeft getroffen die het midden houden tusschen
mauve en lila en die zeer speciaal den anemoon eigen zijn. Verder gaande zou men
zelfs geneigd zijn te zeggen: dat, wat daar tegelijk fier en smachtend, eenvoudig,
menschelijk en.... weemoedig is aan deze edele bloem, wij vinden het, tot op zekere
hoogte, terug in de geheele schilderwijze van Maurice Asselin. Ook Baudelaire niet de Baudelaire der opstandigheden en der vervloekingen, maar die van het spleen
- moet de anemonen bemind hebben........
Het waren deze kleuren - waaronder men zich nog mengen zag een soort van
weerschijn, min of meer zilverachtig, en welke als gebaad stonden in een wonderlijk
schoon licht - die aan het doek zijn bizonder karakter gaven. Het gedachtecomplex,
dat zich van het aangezicht losmaakte,
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bepaalde de ziel ervan. De schilderwijze, tamelijk breed en tegelijk krachtig en soepel,
verleende verder aan het werk de noodige autoriteit. Men onderging, dit schilderij
aanschouwende, door den totaalindruk, een tamelijk gecompliceerd gevoel van
bekoring, van verrukking zelfs, men voelde zich veroverd met rechtschapen middelen,
als waarvan tegenwoordige schilders zich nog maar zelden bedienen. Men werd
getroffen door de natuurlijke gratie van een mijmerende vrouw, en uit houding,
gedachte, kleur en licht tezamen ontstond een buitengewone indruk van sereniteit.
Sereniteit, ziedaar het kenmerk van Asselins geheele oeuvre!
In mijn enthousiasme schreef ik hem dienzelfden avond nog: ‘Mijn waarde neef....’;
hij antwoordde mij op dezelfde wijze, en - bij gebleken afwezigheid van
bloedverwantschap - wij werden vrienden.
Het schilderij, dat ik zooeven beschreef, had overigens een schitterend succes, het
werd inderdaad, en door de geheele critiek, beschouwd als h e t meesterstuk van dien
herfstsalon. En het droeg er in niet geringe mate toe bij, het blijvend welslagen van
den jongen kunstenaar te verzekeren.
Toen ik, in vervolg op onze briefwisseling, Maurice Asselin in zijn woning ging
opzoeken, vond ik hem, met zijn vrouw en een eerste kind, in een klein atelier, op
den top van de rue Caulaincourt, Montmartre: later heeft Asselin zich een charmant
eigen huis laten bouwen, te Neuilly-Saint-James, dichtbij de Seine. Bijna al zijn
vensters geven uitzicht op geboomte: daarop dan ook vooral heeft hij prijs gesteld.
Hij leek mij trouwens niet minder gelukkig in zijn woning op Montmartre. Het succes
is tot hem gekomen, hij heeft er nooit moeite voor gedaan. En ziedaar een der
overheerschende trekken van zijn karakter: er leeft in Maurice Asselin een
rechtschapenheid, een oprechtheid, die eerbied afdwingen: men vindt ze in zijn leven
gelijk in zijn werk terug. Terwijl zoovele schilders, tegenwoordig wel meer dan óóit,
er toe komen een beweging te volgen, een mode vaak, zich te schikken naar de
eischen der snobs om meer zekerheid te hebben hun producten te kunnen plaatsen,
is Asselin zich zelf gebleven, van zijn debuut af tot heden toe, nooit afwijkend van
een gedragslijn, die hij niet heeft gekozen, die met geen berekening ter wereld iets
te maken heeft, maar die eenvoudig is zooals zijn schilderstemperament haar noodig
had. Zoo heeft hij zich ook altijd terzijde weten te houden van alle luidruchtige
publiciteit, van elk te gemakkelijk, en weinig waardig koopmanschap, en het is,
terwijl hij zijn dagelijksche taak volbracht als een goed werkman, door zijn kwaliteiten
alleen dat hij de openbare meening heeft weten te veroveren, die ten slotte toch niet
enkel grillig en fantastisch blijkt. Dat hij een lange en moeilijke beginperiode heeft
gekend; dat hij bezwaarlijke uren heeft doorgemaakt, het is niet twijfelachtig; toch
zal zijn loopbaan gelukkiger blijken dan die
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van den grooten Renoir, wiens werken, op zijn veertigste jaar, nog niets dan spot en
verontwaardiging bij de burgerij teweeg brachten. Alles wel beschouwd is het geluk
van Maurice Asselin nooit afhankelijk geweest van zijn succes, evenmin trouwens
als dat van Renoir: op dit punt, gelijk op vele andere, zijn alle echte artiesten van
denzelfden geest. Voor Asselin, gelijk voor Renoir, dien ik eveneens zeer goed
gekend heb, heeft het geluk altijd gelegen in de vervulling eener taak, waaraan men
zich ten volle overgeeft, met al zijn geloof, zijn vuur en zijn volharding. Heel de rest
is bijkomstig of secundair. De liefde voor het werk, die in Renoir een hartstocht was,
men vindt haar in gelijken graad bij Maurice Asselin.
Een open en franke figuur, natuurlijk en eenvoudig, niet in staat zich te veranderen,
vooral waar het zou gaan om eenige concessie, zoo heb ik Asselin gekend, tien jaar
geleden, op Montmartre en zoo hervond ik hem onlangs, te Neuilly-Saint-James:
levensomstandigheden hebben geen vat op hem; altijd zal hij behouden, in
welgesteldheid gelijk in armoede, dat een beetje onbehouwene, verweerde, van een
houthakker bij zijn boom. Echte zoon van fransche boeren, heeft hij al de
ongegeneerdheid en de bescheidenheid van zijn ras, dat air van gezondheid en
evenwicht, en tevens het ironisch trekje dat immer onafscheidelijk zal zijn van den
franschen geest. Een machtige kop, wel geplant op een stevig lichaam. Een vol
gezicht, wat zware trekken, maar mannelijk en goed geteekend en waarin lichtende
zijn twee blauwe oogen van een buitengewone klaarheid, zeemansoogen, waarin de
wijde ruimten zich weerspiegelen, toch met een glansje van oneindige melancolie.
Zelfs wanneer zij in Orleans zijn geboren, zooals deze, stammen de Asselins
oorspronkelijk uit Normandië; wellicht dat Maurice Asselin, die de zee zoo liefheeft,
in die bizondere neiging het teeken hervindt van zijn voorvaderlijke afkomst.
Want ja, het is te Orleans dat zijn familie zich eertijds heeft gevestigd, hij is er
geboren, 24 Juni 1882. Zijn ouders hadden in die goede stad een van die ouderwets
fransche logementen waar men te voet en te paard zijn intrek nemen kon, en waar
men altijd verzekerd was van een voortreflijk onderdak, een zacht en behoorlijk
opgemaakt bed en een puike tafel, de welverzorgde spijzen besproeid met lichten
wijn uit de omgeving. Zijn lieve moeder, met haar witte muts, schijnt zoowel in haar
particuliere leven als in haar logement de goede toevlucht geweest te zijn waar ieders
hart eerbiedig en dankbaar naar uitging. Haar zoon koestert een echte vereering voor
haar en hij heeft bewonderenswaardige portretten van haar gemaakt, waaruit die
vereering u tegemoetstraalt. Heel jong nog sprak Maurice's roeping zich duidelijk
uit. Hij houdt van de natuur; zij inspireert hem; hij doet zijn best haar vormen, haar
kleuren, haar levende ziel op het papier terug te geven. Hij is te intelligent om niet
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te begrijpen al wat hem ontbreekt, al wat hij zal moeten leeren, en, daar zijn
nieuwsgierigheid groot is en hem niet met rust laat, haakt hij ernaar de groote stad
te leeren kennen, het centrum te benaderen waar zijn roeping zich zal kunnen voeden
met kennis en met waarneming. In 1900 vinden wij hem te Parijs, waar hij, om te
kunnen leven, een betrekking als verkooper in een groot magazijn aanvaard heeft.
Een beproeving die vreeselijk geweest zou zijn, indien zij niet werd gecompenseerd
door de vreugde te leven in een der felst brandende haarden der kunst, Parijs, de stad
die voor de artiestenziel als een verwarmende zon is.
Maar de arme provinciaal, gewend aan open lucht en ruimte, verdraagt slecht de
atmosfeer van Parijs, de stof en de fabriekswalm. Maurice wordt er ziek; een
sanatorium moet hem herstellen. Zijn energie doet hem zijn kwaal overwinnen en
zijn ontembare wilskracht brengt hem naar Parijs terug, alwaar, in 1904, wij hem
weervinden in de Ecole des Beaux Arts, in het atelier van Cormon. De lessen van
dezen meester, een goed technicus, zullen niet verloren zijn, maar zijn ontzaglijke
academische composities, de onderwerpen waarvan vaak ontleend zijn aan het steenen
tijdperk, zullen geen grooten invloed op den leerling oefenen. In deze periode komt
Maurice Asselin, die een moderne is in zijn smaak en neigingen, de Impressionisten
nader en het is van hen dat hij de echte en diepgaande lessen krijgt, die over zijn
loopbaan komen te beslissen.
Nog wat wankel van gestel gaat Asselin zich thans verdeelen tusschen Parijs en
Bretagne, het land waar hij den oceaan en zijn mysteriën zal leeren kennen. In 1908
brengt hij een poos in Italië door en wel voornamelijk te Rome. In 1917 gaat hij voor
eenigen tijd naar Londen, naar Sickert. In Engeland, zoowel als in Bretagne en in
Italië, werkt hij zonder ophouden, maakt notities, zoekt gemeenschap met het water,
met den grond, met de zon, zoekt en vindt in de natuur al zijn inspiraties en den
eigenlijken zin van zijn kunst. Ver van het atelier en van alle school, aan zichzelf
overgeleverd, maar in onmiddellijk en blijvend contact met de natuur, begint hij de
ondervinding der impressionisten, zijn ware leermeesters, op eigen wijze te verwerken.
Hij drinkt uit de bronnen zelf der waarheid, ontsnapt aan alle stelsels en theorieën,
begrijpt dat er schoonheid schuilt in alles wat leeft en ademt, en dat de ware kunst
bestaat uit het herscheppen van dat leven in een levend beeld. Zoo vullen zich zijn
oogen met de verschijningen van het leven, en zijn palet verrijkt zich met de eindeloos
varieerende kleuren der natuur. Zijn temperament zal er de sereniteit aan toevoegen,
een soort van droom zonder uiterlijken glans en zijn genie zal in dat alles harmonie
stichten, tot onze bevrediging. Geen enkel buitensporig gebaar; een afkeer van het
dramatische; teedere liefde voor het eenvoudige ding. Asselin heeft het
levensschouwspel lief,
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zooals het is; hij laat aan anderen het theatrale over, den klemtoon, de overdrijving,
ja ten slotte iedere litteraire interpretatie.
Intusschen was, op het tijdstip waarop Maurice Asselin zich in de schilderkunst
begaf, de atmosfeer vergiftigd door litteraire theorieën. Men verwachtte niet van een
schilder dat hij plastisch werk zou maken, men vroeg ideeën van hem. Zelfs de
wetenschap loerde op de kunst. In plaats van de klare visie der dingen, die tot dan
toe den schilder zijn taak had aangewezen, drong zich naar voren een pretentieuse
formule, een ingewikkelde geometrische vertolking. De dingen waren niet meer zóó
als men ze zag, maar zóó als men wilde dat zij zouden zijn, gevat in een eng en kil
systeem van lijnen en hoeken, waarbij de kleur slechts een bijkomstige en aan regels
gebonden rol speelde. Asselin werd zelfs niet aangeraakt door die nieuwe, pretentieuse
theorieën. Het behoort tot den aard der echte kunstenaars, dat zijzelf hun hulpbronnen
vinden, niets van anderen vragen, aan manieren en genres voorbijgaan zonder zich
er zelfs om te bekommeren, hun eigen weg kiezen als waren zij alleen op de wereld.
Renoir vertelde mij, dat, toen hij eens een schilderij had tentoongesteld voorstellende
een in gepeins neerzittende vrouw - het was zijn keukenmeid - een bekend criticus
hem was komen vragen: waaraan die vrouw dacht. Renoir had geantwoord met een
schaterlach en had den criticus ter deure uitgeleid hem aanradende zich voortaan te
wijden aan de litteraire critiek en niet meer aan die van beeldende kunst. Welnu,
evenmin raakt Maurice Asselin in de war door préoccupaties vreemd aan zijn kunst;
de litteratuur baart hem geen zorgen, althans voor zoover men haar in de schilderkunst
zou willen zoeken. Voor hem als voor Renoir is het eenige wat hij van de gedachte
moet hebben: de houding.
Het lijkt mij een groote verdienste van Asselin, dat hij weerstand heeft geboden
aan die litteraire verlokkingen van zijn tijd en, ondanks het gepraat zijner collega's,
schilderwerk heeft gemaakt eenigszins als Fragonard die tot de theoretici zeide: ‘Wat
mij betreft, als het moest zou ik met mijn voet schilderen!’ Het resultaat - wat Asselin
betreft - is die schoone stoffelijkheid, soliede en soepel, die ons oog bekoort als
edelgesteenten en die zich eveneens welsprekend tot onzen geest richt, want het beeld
van het leven, zelfs in zijn eenvoudigste, gewoonste vormen, misschien zelfs vooràl
in die vormen, geeft ons altijd het innerlijke houvast van een diepe filosofie.
Het volmaakt natuurlijke van Asselin's schilderkunst is misschien wel het eerste
wat onze instemming wekt als wij het werk van dezen kunstenaar beschouwen. De
sereniteit, die eruit opwelt, en waarvan ik al gesproken heb, is een bekoring te meer.
Er is iets dat noodzakelijkerwijs gepaard gaat met zulk een essentieelen eenvoud, en
dat is gezond verstand. Veel geestelijke gezondheid leeft in het werk van Asselin.
Het is mogelijk door
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de wet van het contrast, wanneer wij denken aan de meer of minder ongezonde
raffinementen van dit tijdperk, dat wij met zoo'n bizonder genoegen tot de
schilderkunst van Asselin gaan: daarin kunnen wij rustig ademhalen. Zij beteekent
de rust voor ons en de gerustheid.
Men schrijft aan Maurice Asselin dit nobele woord toe: ‘L'art jaillit de l'amour
émerveillé de la vie’. (De kunst ontspringt uit opgetogen liefde voor het leven).
Wanneer men het woord émerveillé uit deze definitie schrapt, is zij volmaakt
toepasselijk op zijn werk. En ik zou er zelfs bijna de voorkeur aan geven in Asselin,
evenals in zijn werk, niets dan liefde voor het leven, zonder meer, terug te vinden,
en geen ‘opgetogen’ liefde: met deze laatste immers ontstaat er gevaar voor den
grooten eenvoud, de innige oprechtheid, die de eerste hem heeft ingegeven. De
bescheiden vereering voor het leven, ziedaar de catechismus, ziedaar het evangelie
van dezen grooten kunstenaar.
Ook zijn onderwerpen heeft hij nooit gecompliceerd willen maken; zijn voorkeur
gaat altijd, en zeer zichtbaar, uit naar de eenvoudigste voorstellingen, de meest
voorkomende in ons bestaan, Een tuinhoek met eenige vrouwen rond een tafel; een
lezende vrouw, een naaiende vrouw; een naakt in totaal ongezochte houding; een
moeder die haar kind voedt; een van zijn eigen zoontjes in het holletje van een fauteuil
gezeten; twee jonge meisjes die muziek maken; zulke motieven zijn het meestal die
Maurice Asselin ons te overmijmeren geeft, in de interpretaties, die zijn eigen
overmijmering en zijn schildersoog eraan gaven. Hij munt bizonder uit in het
weergeven van moederschap, waarbij hij er op onnaspeurbare wijze in slaagt droom
en werkelijkheid te verbinden: werkelijkheid in de trekken, de houding; droom in de
teederheid, in de atmosfeer, in de belichting.
Uit de keus van zijn onderwerpen, de liefde en het begrip waarmee zij behandeld
zijn, de waarachtigheid van hun expressie, de atmosfeer, tenslotte, waarin zij zijn
geplaatst, ontstijgt voor ons een weldoende intimiteit. Intimiteit in den diepsten, den
wijsgeerigsten zin van het woord, want deze intimiteit wil niet alleen duiden op het
intieme leven, maar nog veel meer op de communie tusschen dat leven en den
kunstenaar, die de moeilijke taak op zich genomen heeft, een gevoelige en ontroerende
getuigenis ervan te geven.
Dit gevoel voor intimiteit, wij vinden het terug in de wijze waarop Maurice Asselin
bloemen schildert. Een groot onderwerp, en waarvoor de ziel van een dichter noodig
is. Ook hierbij vermijdt Asselin zorgvuldig, en met succes, elk artistiek vertoon. Om
zijn bloemen te schilderen, die hij bij voorkeur plaatst in soliede vazen van aardewerk,
zijn bloemen met hun matte kleuren, bedient hij zich van hetzelfde penseel, vol en
smijdig, en dat slechts waarheid nastreeft. Natuurlijk is het ook daar, daar zelfs
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voorál, dat zijn kunst van componeeren uitkomt, maar wat hij geeft is geen decoratie,
geen stileering; hij beijvert zich de bloem te geven zooals die is, als een levend wezen,
in zuivere plastiek, met geen andere welsprekendheid dan die van een lijn, een kleur,
die er de onmiddellijke bekoring van uitmaakt. 't Is merkwaardig dat juist Asselin's
wat zware, wat nadrukkelijke penseelvoering de kwaliteit van zijn bloemschilderijen
bepaalt. Iets lichts, vaags, neveligs geven zou hem te gemakkelijk zijn, en het karakter
der bloemen kan zonder twijfel ook anders worden begrepen. Asselin vat het als 't
ware samen, in breede streken, in uitgesproken kleuren, maar die door de keuze van
het fond en van zekere accoorden tot harmonie gebracht worden, en het is de
smijdigheid van zijn pâte en van zijn streek die de banale zweverigheid komt te
vervangen. Er zijn schilderijen van hem in dit genre, een vaas, twee of drie bloemen,
die puur betooverend aandoen. Het geheim is ten slotte heel eenvoudig: zijn bloemen,
evenals zijn vrouwen, léven voor ons.
Aldus de schilder. Men kan geen afscheid van hem nemen zonder gesproken te
hebben van den illustrator en den aquarellist.
Als illustrator heeft Maurice Asselin tot nog toe zijn voornaamste bestemming
gevonden in het beeldend vertolken der werken van Francis Carco; zijn prenten zijn
deels zeer realistisch, anderdeels heeft hij, met zijn gewone oprechtheid, en tot een
graad die nog zelden bereikt was, weten te verbinden: het schilderachtige der onderste
maatschappijlagen, de triestheid der ‘meisjes van plezier’, de melancolie der lampions,
de klachten van den jasz, de aanvreting van den lust. Hier toont zich de filosoof, die
hij is, op meer litteraire wijze; men ziet er in elk geval uit, dat niets menschelijks
hem vreemd is.
Het is hier misschien de plaats om te zeggen, dat de schilderkunst van Maurice
Asselin, in haar sereniteit, in haar intimiteit, in de groote stilte waarin zij schijnt te
ademen, geen vroolijke schilderkunst is. Het is overigens vooral hierin dat het
onderscheid ligt tusschen het neo-impressionisme, sedert 1914 ontstaan, en het groote
impressionisme van na 1880. De kunst van een Renoir vooral, die van een Pissarro
eveneens, zijn in essentie vroolijk; zij ademen een levensvreugde, een soort trilling
van gelukkigheid, die zeer karakteristiek zijn voor het genre zoowel als voor het
tijdperk. Zij het dat de gedachte aan vroolijkheid minder past bij het werk van een
Monet of dat van een Sisley, omdat zich hierin ook een zekere melancolie doet
kennen, niet minder waar is, dat beider kunst beschouwd kan worden als het beeld
van een aetherisch geluk, dat ontstaat uit droomen en uit kleuren. Indien men Renoir
tegenover Monet wil stellen, kan men op zijn meest van den eerste getuigen, dat hij
meer naïeve vreugde bezit, meer enthousiasme misschien, dan de tweede.
De schilders van het neo-impressionisme zijn bijna allen ontbloot van
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dien geest van levensblijheid. Zij schijnen de liefde voor frischheid, voor zon, voor
levendige, vibrante, ons betooverende kleuren verloren te hebben. De legerstoeten
van den grooten oorlog hebben er zeker het hunne toe bijgedragen om die neiging
tot triestigheid te accentueeren; om de waarheid te zeggen, wij zien, na 1918, ten
minste in de ateliers der impressionisten, louter schilderijen waarin de sombere
kleuren overheerschen, een zoeken naar strenge tonen, een onopvallende harmonie
van grijzen, van mauves, van glansloos rood of wit. En juist deze zijn bij voorkeur
de kleuren, de atmosfeer, van Maurice Asselin, een kunstenaar die zich op
merkwaardige wijze bij zijn tijd heeft aangepast.
Maar 't is bijna een tweede natuur die de aquarellist Maurice Asselin vertoont. De
bloemsujetten terzijde gelaten, kan men zeggen dat Maurice Asselin zich in zijn
waterverf-producten uitsluitend geïnspireerd heeft op onderwerpen gekozen in
Bretagne, aan het strand van de zee, in de kleine visschershavens. En daar, voor de
gloeiende kleuren overgolfd door een gloeiend licht, heeft hij de natuurlijke
geneigdheden van zijn ziel, of van zijn palet, wel een oogenblik tot zwijgen moeten
brengen. De waarheid is dat de aquarellen van Asselin, ofschoon men er onmiddellijk,
en zonder mogelijkheid van aarzeling, zijn manier van schilderen in terugvindt, zeer
verschillend zijn van zijn olieverfstukken. Het is nauwelijks met woorden te zeggen
zooals hij de poëzie van de zee begrepen heeft, met wat voor verfijnde kunst hij er
in geslaagd is die verwonderlijke vereeniging uit te drukken van water en lucht,
waarbij dezelfde subtiele en lichte tinten zich vermengen om ten slotte niets meer te
schijnen dan een reeks reflexen; hoe hij die zee en dien hemel heeft weten te doen
ademen, ze als te overgaan met een breede en machtige aanblazing, maar daarvoor
ditmaal gebruik makend van een geheel ander procédé, aangezien, zoo krachtig en
direct als zijn streek is in de olieverfkunst, zoo licht, gracieus, aetherisch, zoo vol
nauwelijks aangeduide bedoelingen wordt zij in de aquarel. En telkens wanneer,
temidden van deze zingende poëzie, de schilder de fijne lijn brengt van een
havenhoofd of van een bark en haar zeil, doet hij dat met discrétie, als om niets dan
even een merk aan te geven, een aardsch contact. Maar daardoor toch brengt hij zijn
werkstuk terug tot die realiteit, die wij noodig hebben, en die wij niet kunnen
afscheiden van den naam: Maurice Asselin, van hem wiens zeer menschelijk talent
is ontstaan uit een zoo fijne gevoeligheid.
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Het tempelcomplex Lara Djonggrang,
door F.M. Schnitger
WAT de geschiedenis der Hindoe-Javaansche kunst bij uitstek belangrijk maakt is
het feit, dat zij gedurende het zevental eeuwen van haar bestaan l e v e n d gebleven
is, dat zij zich schikte naar behoeften en plooide naar gewijzigde opvattingen, dat
zij in hare aspecten zoowel de grootsche philosophische systemen van Indië als ook
de min of meer primitieve levensbeschouwing van den Javaan vereenigde
Alle beschouwingen zullen in dit licht slechts aan waarde kunnen winnen, in dien
zin, dat men weerhouden zal worden in haastige critiek afbreuk te doen aan een kunst,
die voor afkeuring zoo weinig plaats biedt. Juist door haar uiterst fijne aesthetische
nuanceering maakt zij het ons vrijwel onmogelijk om het eene product bij het andere
ten achter te stellen; bij alle verschil worden wij toch telkens weer aangegrepen door
bewondering; meenen we b.v. in de kunst van Panataran de wereldwijze, goddelijke
kunst van Baraboedoer verloren te zien gaan, daar zien we ter plaatse het naar voren
treden van zulke frappante eigenschappen, dat we geneigd zouden zijn alle geopperde
bezwaren onmiddellijk te vergeten.
Voorloopig, nu het oudheidkundig onderzoek nog slechts zoo kort gaande is, moet
men zich wel vergenoegen met het oplossen van talrijke technische problemen:
groepeering der tempels, profileering, ornamentatie, dakconstructie, enz. om nog te
zwijgen van het onafzienbare, grootendeels nog onontgonnen terrein der iconographie.
Wanneer men dan, na jarenlangen arbeid, voldoende kennis verkregen heeft om
den samenhang van dit alles te begrijpen, dan zal pas de tijd gekomen zijn om de
aesthetische waarde dier kunstproducten op juiste wijze te schatten. Nu kan men
echter niet beter doen dan zich in alle bescheidenheid tegenover deze wonderen van
menschelijken geest te plaatsen; eerbiedig willen we langs de bouwvallen gaan en
l e e r e n ....; want wie het vermogen mist om zich te l a t e n l e e r e n door deze
heiligdommen, hij zal nooit de wijding kunnen ondergaan van het geschonden
godsbeeld, nimmer de rust vinden op dat overweldigend schoone monument,
Baraboedoer, hij zal nooit temidden van kolossale steenblokken en geornamenteerde
stukken als in visioen aanschouwen die mysterieuze oudheid van oer-oude grandeur,
van intrigue, van liefde, van schijn en schittering, van hoogmoed-blinde godenkeizers,
van rijken en dynastieën, die oprezen en weer zonken in dien diepen, diepen nacht
van
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het verleden. Dit weemoedig geluk kent slechts hij, die stil en bewonderend, zonder
vooroordeel door de grauwe tempelkamers dwaalt en de kalme, mijmerende
godsgestalten aanschouwt achter wier gesloten oogen het licht leeft van een eeuwigen
morgen.

PLATTEGROND DER LARA DJONGGRANG-GROEP.

De Prambanan-vlakte op de grens der residentie's Soerakarta en Jogjakarta moet
eeuwen geleden het centrum geweest zijn der Hindoe-Javaansche cultuur. Te
oordeelen naar de vele overblijfselen van bouwwerken heeft daar een groote stad
gelegen, waarschijnlijk de residentie der Çailendra-machthebbers, vorsten, die in de
9e eeuw het bewind voerden over
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Midden-Java. Aan hen danken de vermaardste Boeddhistische heiligdommen hun
stichting; waarschijnlijk ontwikkelde zich onder hun regiem ook de bloeiende stad
te Prambanan*); later nu werden zij verdreven door een dynastie uit Oost-Java; het
zijn dan ook de Oost-Javaansche koningen geweest, die omstreeks het jaar 900 een
grootsch heiligdom oprichtten voor hun god Çiwa.
Spoedig echter, nog vóór de voltooiing haar beslag gekregen had, greep een
onverwachte gebeurtenis plaats, waarvan de aard ons niet duidelijk is; vrij plotseling
houdt 't Midden-Javaansche cultuurleven op en tegelijkertijd verrijzen in het Oosten
nieuwe machtsgebieden, Daha, Toemapel en in legendarischen glans het rijk
Madjapahit, dat in de dan volgende eeuwen den ganschen archipel gaat overheerschen.
In de Javaansche cultuurgeschiedenis, ook politiek gesproken, zien wij dus een
breuk; eenerzijds, in de 9e en 't begin der 10e eeuw het machtige rijk der Çailendra's,
welks vorsten in de vazalgebieden van Midden-Java machtige, bepaaldelijk
Boeddhistische heiligdommen stichten, anderzijds elkander afwisselende,
Oost-Javaansche rijken, die zich tenslotte oplossen in de staat Madjapahit, geregeerd
door imperialistisch strevende vorsten, uit den aard der zaak tegenstanders van 't
groote Çailendra-rijk op Sumatra.
Deze markante tegenstelling laat ook diepe sporen na in de kunst, want is deze
laatste niet de weerspiegeling der zich wijzigende Hindoe-Javaansche maatschappij?
Een en ander vermelden wij slechts om hier, al dadelijk in het begin, 't volle licht
te laten vallen op de beteekenis der Lara Djonggrang groep. Gesticht toch in een zoo
uiterst belangwekkenden overgangstijd moet zij noodwendig in haar uiting het beeld
dier groote, snel wisselende tijden vastgehouden hebben; door de groote vitaliteit
der Hindoe-Javaansche kunst kon zij dus een uniek document in steen worden en
vereenigt zij in zich de aspecten van de tot uiterste verfijning, aan den rand der
decadentie gekomen Midden-Javaansche kunst en de jonge, langzaam veldwinnende,
geleidelijk zich afteekenende kunst van Oost-Java; tusschen twee grootsche
cultuurperioden is Lara Djonggrang de schakel, die eensdeels de mogelijkheden
demonstreert van een tot groote toekomst geroepen Midden-Javaansche-, anderdeels
den verrassend nieuwen aanblik van een origineele, specifiek J a v a a n s c h e kunst.
Het tempelcomplex van Lara Djonggrang, dat wij nu gaan bespreken,

*) De theorie volgens welke Java in de z.g. Çailendra-periode onder Sumatraansche suprematie
zou hebben gestaan is den laatsten tijd aan het afbrokkelen; het lijkt waarschijnlijk dat n i e t
Çriwidjaya (Palembang) omstreeks 800 de leiding had, maar het Midden-Javaansche rijk
Mataram; vast staat echter, dat destijds in Midden-Java vorsten regeerden, voortgekomen
uit het geslacht der Çailendra's. Men zie: W.F. Stutterhcim, Een belangrijke oorkonde uit
Kedoe, Tijdschr. Bataviaasch Gen. LXVII, 1 en 2.
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çIWA-TEMPEL VAN LARA DJONGGRANG (OOSTZIJDE).

WISHNOE-TEMPEL VAK LARA DJONGGRANG (NOORD-OOSTZIJDE).
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GEDEELTE DER BENEDENBASIS VAN DEN çIWA-TEMPEL

(‘PRAMBANAN-MOTIEF’).

ORNAMENTAAL FRIES, çIWA-TEMPEL.
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stelle men zich als volgt voor; op een hoog plateau staan acht tempels; in 't westen,
op één lijn, de drie hoofdgebouwen met hun voornaamsten ingang naar het oosten
gekeerd; de middelste en grootste tjandi was gewijd aan god Çiwa, de noordelijke
aan Wishnoe, de zuidelijke aan Brahma; tegenover elk van deze heiligdommen
bevindt zich in het oosten (ingang west) een kleinere tempel, terwijl in 't noorden en
zuiden van het plateau zich nog twee bouwwerken bevonden hebben; deze gansche
groep nu werd omsloten door een ringmuur; hierop volgde op respectievelijk lager
gelegen terrassen een driedubbele gordel van kleinere monumenten (ingang v.h.
plateau afgekeerd), terwijl men vermoedelijk van plan geweest is daar nog een vierde
tempelrij omheen te bouwen; twee ringmuren omsloten vervolgens het geheel (zie
plattegrond bladzij 83).
Men hoeft er niet aan te twijfelen of de aanblik moet in vroegere dagen
overweldigend geweest zijn; de Lara Djonggrang groep werd een ongeevenaarde
apotheose van het Javaansche Çiwaïsme en de vorsten uit het oosten hebben in deze
stichting alles overtroffen wat in dien tijd door hun geloofsgenooten op architectonisch
gebied gepresteerd werd; de bloei der stad Prambanan drukte zich echter in meerdere
gewijde bouwwerken uit, voornamelijk Boeddhistische; de rijkdom der
Çailendra-vorsten zal daar trouwens wel niet vreemd aan gebleven zijn. Ten noorden
van Lara Djonggrang ligt b.v. tjandi Sewoe, een niet minder grootsch heiligdom, een
tempel, omgeven door een vierdubbelen gordel van nevensanctuaria en vier geheel
aparte voortempels. Dergelijke complexen geven een indruk van de zeer groote
welvaart dezer streken.
De beteekenis van Prambanan is zoo groot geweest dat wij menschen uit deze late
eeuw slechts een zeer vage voorstelling hebben hoe groot, en een der meest grandioze
stichtingen was Lara Djonggrang, gewijd aan Çiwa en zijne openbaringsvormen,
want van de aloude trits, waartoe ook Brahma en Wishnoe behoorden, was hij de
hoogste heer. Als Groote God (Mahadewa) vindt men zijn standbeeld in den
hoofdtempel; naast hem moet vooral Wishnoe in eere geweest zijn, getuige de talrijke
reliëfs aan zijn incarnatie's gewijd; de tempel tegenover het hoofdheiligdom bevat
een beeld van den Nandi, Çiwa's rund, zoodat het misschien geoorloofd is in de
flankeerende ruïnes de vroegere aanwezigheid van de rijdieren der twee andere goden
te veronderstellen: Hamsa, den zwaan van Brahma en den zonne-arend Garoeda, die
Wishnoe door het luchtruim voert; meer dan een veronderstelling is dit niet en de
kans op de juistheid ervan wordt door zekere omstandigheden niet zeer vergroot.
Kennen wij dus Lara Djonggrang als een groepeering van heiligdommen, haar
beteekenis is tweedens van geheel anderen aard; in al deze tempels zijn n.l. putten*)
aangetroffen, enkele nog gevuld met asch en half verbrande

*) In het standaardwerk van J.W. IJzerman, Beschrijving der Oudheden nabij de grens der
residentie's Soerakarta en Djogdjakarta, komt een beschrijving der Lara Dj. groep voor (bl.
38-73); op bl. 60 begint de zeer uitvoerige en nauwkeurige beschrijving der putten. Van de
bouwkundige teekeningen in den daarbij behoorenden Atlas zie men pl. XXII-XXVIII.
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beenderen; wij weten nu dat hiermede de heiligdommen tevens tot grafmonumenten
geworden zijn; in den hoofdtempel kan dan de vorst-stichter zijn laatste rustplaats
gevonden hebben terwijl de andere tempels voor hooge ambtenaren bestemd geweest
zullen zijn. De tweeledige functie: godshuis en bijzettingsplaats is niets bevreemdend;
immers werd de vereering der vorstenziel een deel van de cultus; zij vereenigde zich
na den dood met Çiwa; welnu, de consequentie van een dergelijke opvatting vinden
we later in Oost-Java, waar het godsbeeld de trekken van den overleden koning
gegeven worden. In genoemde putten zijn ook nog gouden plaatjes gevonden, begrifd
met mystieke syllaben; deze moeten daar tot wijding van het gebouw gedeponeerd
zijn en waarschijnlijk ook om tijdens den dienst het contact met hoogere werelden
te bevorderen.

De hoofdtempel.
Bepalen wij ons nu, afstappende van 't algemeen overzicht, tot den hoofdtempel. Wij
zullen hem wat uitvoeriger bespreken, aangezien hij een typisch voorbeeld is van de
Lara Djonggrang kunst. De overige tempels hoeven wij dan nog slechts vluchtig te
beschouwen, aangezien zij in vele opzichten met het hoofdheiligdom overeenkomen.
De aan Çiwa gewijde tempel rust op een soubasement, dat aan elke zijde ongeveer
28 M. lang is, met krachtige uitsprongen (20 M.); op dezen forsch gehouden
onderbouw verheft zich in het midden, met uitsparing van een breede estrade aan de
kanten, het eigenlijke tempellichaam, gedragen door een aparten voet; daar de geheele
bovenbouw van het monument omlaag gestort is, is moeilijk meer uit te maken, hoe
het bovenste deel der teerling geconstrueerd was, hoe het dak daarmede aansloot en
hoe dit laatste zich voorgedaan heeft; het moet zeer samengesteld geweest zijn, met
kleine torens versierd. Op de vier windstreken voeren trappen naar boven, de oostelijke
naar de eigenlijke tempelkamer, de andere naar afzonderlijke nevenvertrekken. Bij
de beschouwing van het soubasement treffen we al dadelijk een uiterst merkwaardige,
voor Prambanan karakteristieke versiering aan: een kleinen, staanden leeuw en face,
van vrij onooglijke proporties, in een nis, geflankeerd door makara's*);

*) De makara of vischolifant vertoont in de sculptuur op Java slechts den olifantskop met
opgeslagen slurf; in den bek plaatste men graag een leeuwtje. Zie voorts Dr. J.L.A. Brandes
in ‘Een fraaie variatie van het olifantsvisch of makara-ornament’, Not. Bat. Gen. 1902, Bijl.
6, ‘Bijschrift bij foto's van oudheden in het Djambische’, Tijdschr. Bat. Gen. 45 (1902),
Tjandi Djago (1904) bl. 28-29, ‘De makara als haartressieraad’, T. Bat. Gen. 48 (1906) bl.
21-36. Dr. N.J. Krom: Inleiding tot de Hindoe-Jav. Kunst, 2e druk (1923), I, bl. 162-163.
Th. van Erp: ‘Voorstellingen van Vaartuigen op de reliëfs van den Boroboedoer’ (Nederl.
Indië Oud en N., 8e jrg., afl. 8, bl. 237, noot 5). Zie tenslotte in dit maandschrift eveneens
‘Het Kala-makara-ornament in de Hindu-Jav, kunst’ (van Erp) en de later volgende bijdrage
van prof. Vogel, die op belangwekkende wijze het ontstaan van de makara op Indischen
bodem nagaat.
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de nis wordt bekroond door een tot onherkenbaar wordens toe verlijnden monsterkop,
die in den bek een bel houdt. Aan weerskanten ziet men op een terugspringend,
smaakvol omlijst paneel, een boom met lotosbloemen; vogels zingen in de takken
en aan zijn voet zitten dieren; apen, pauwen, kinnara's*), enz. Opmerking verdient
nog dat de boom gedekt wordt door een scherm, symbolische voorstelling van het
hemeldak; door posten en pilasters wordt het ‘Prambanan-motief’ afgesloten;
guirlandes en lotosrozetten zijn in de steunlijst van het soubasement gebeiteld, terwijl
rijk bewerkte antefixen de bekroning uitmaken; de flinke, breed-uitgemeten proporties
van het soubasement geven wel zeer gelukkig de dragende functie van dit onderdeel
aan. Wij zeiden reeds dat de nu volgende tempelvoet een ruime estrade aan de kanten
vrijliet; door op den rand van 't soubasement een balustrade te plaatsen verkreeg men
een volledigen omgang, waarin de kunstenaarsziel zich het heerlijkst heeft kunnen
openbaren; beklom men een der trappen, dan kwam men eerst op een smal bordes,
overdekt door grooten, grijnzenden kala†)-kop; aan weerszijden voerde een trapje
naar beneden tot den omgang; ook de poorten van deze trapjes sierden monsterkoppen.
De buitenkant van de balustrade biedt een schitterenden aanblik; op betrekkelijk
smalle uit- en inspringende paneelen heeft men telkens groepen van drie personen
uitgehakt, mannen en vrouwen, die elkander omvatten, dansende figuren,
onbeschrijflijk lieflijk en gracieus; de gewaden zijn royaal en toch stemmig behandeld,
de gezichten zacht, met neergeslagen oogen, terwijl de lichaamsvormen vol en week
zijn, zonder nochtans hun evenwichtige kracht prijs te geven. Blijkbaar heeft men
hier gedoeld op de beteekenis van Çiwa als Nataradja of god van den dans. De
afdekking van deze paneelen is weer buitengewoon smaakvol; bij de
vooruitspringende vlakken is het kala met dikken snor en slagtanden; langgesteelde
schellen hangen uit zijn bek terwijl ook de makara's niet ontbreken; iets bijzonders
is de flankeering van omkijkende leeuwtjes, die helaas bedriegelijk veel weg hebben
van bastaardhonden.
Aan de binnenzijde der balustrade vindt men in reliëfreeksen een fragment uit het
Ramayana afgebeeld. Het R. is een zeer populair epos, dat zich vanuit Hindoestan
over een groot deel van Zuid-Oost Azië, in verschillende redacties verspreid heeft
en ook op Java eertijds zeer geliefd geweest moet zijn (en nog is!). Het beschrijft
den strijd van Rama tegen

*) De kinnara's, fabelachtige dieren, van boven mensch, van onder vogel, treden op als hemelsche
musici in Indra's lusthof; zij worden op vele Jav. tempels gevonden; vgl.Oudheidk. Aant. I
door van Erp (Tijdschr. Bat. Gen. deel LIII, afl. 5-6, vooral bl. 593).
†) Kala, de Al-vernietigende Tijd, vorm van Çiwa; doch ook los van elke gods-associatie treft
men hem aan; onder Jav. handen werd hij een schitterend sierstuk, een der grootste wonderen
van Jav. geest. Mooie afbeeldingen vind men in Brandes', Tjandi Djago en Tj. Singosari; zie
in dit laatste werk de tekst op bl. 18; tot de fraaiste foto's op dit gebied behoorende drie afb.
in Bijdr. t. de Taal L. en Vlk. van N.I. Deel 73, afl. 3-4, 1917 (artikel van Erp).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

88
het tienkoppige monster Rawana, dat hem zijn vrouw, Sita, ontroofd heeft. Rama is
een incarnatie van Wishnoe en als zoodanig doet het eenigszins vreemd aan om een
epos ter verheerlijking van W i s h n o e op den Ç i w a -tempel aan te treffen; wellicht
dat de groote bekendheid van dit heldendicht daartoe de aanleiding geweest is. Wij
kunnen er natuurlijk niet aan denken om een inhoudsopgave neer te schrijven, doch
zullen aan de hand van enkele paneelen een en ander ervan leeren kennen*)
Afb. A (bl. XXIII). - Het tableau is uit drie steenblokken samengesteld; op het
derde begint tevens reeds een nieuwe voorstelling. De goden, met Brahma aan het
hoofd, smeeken Wishnoe om zich te incarneeren, teneinde den geweldigen Rawana
onschadelijk te maken. Op de woelige wateren (ontelbare zeedieren komen aan de
oppervlakte om getuige te zijn van dit schouwspel) zit god Wishnoe op de slang
Çesha. In de rechter achterhand voert hij de tjakra of werpschijf, terwijl de çankha
(gevleugelde schelp of krijgstrompet) als tweede attribuut door de linker achterhand
gevat wordt. Achter het hoog gekroonde hoofd glanst een nimbus. Wishnoe wordt
vergezeld door zijn wahana (rijdier), den arend Garoeda, die achter hem zit en met
beide handen een bloemsteel omvat. Links op den achtergrond bespeurt men
rotspartijen, waaruit nieuwsgierig allerlei gedierten te voorschijn gekomen zijn (o.m.
hagedissen en slangen). Men lette op de menschelijke vormen van Garoeda; de teenen
zijn in klauwen veranderd; aan de schouders groeien machtige vleugels en een
krachtige snavel kenmerkt den strijdbaren vogel; het glad naar achteren gestreken
haar is opgebonden en springt verder in wilde krullen uit.
Afb. B. - Dit tafereel is van geheel anderen aard; Rama doodt de reuzin Tataka,
die het den vromen kluizenaars lastig maakte; de held is in vol ornaat; de glorie achter
't hoofd duidt op goddelijke afkomst; arm en polsringen; van den linkerschouder naar
beneden loopt het bekende koord, dat zoovele godenbeelden siert en bij Çiwa en
Hanoman b.v. als slang aangegeven wordt; tusschen de uiteengebogen knieën valt
de sarong in rijke plooien neer, terwijl kettingen en slippen uit de met fraai gesmeede
platen getooiden gordel neerhangen. We zijn hier in de wildernis; zie nu eens de
‘dieren des wouds’, daar midden in het tableau! Terwijl links Rama en zijn dienaar
hun bogen afgeschoten hebben en rechts twee gestalten

*) Nog altijd is niet bekend of deze reliëfs een weergave van een Sanskrt - dan wel van een der
Jav. redacties zijn; wanneer het aan een leek geoorloofd is een meening uit te spreken, zouden
wij willen wijzen op het hybridische karakter van deze tafereelen; zonder zich reeds in een
Jav. schema gevormd te hebben, dragen zij toch een zoodanig cachet, dat men aan een
getrouwe weergave naar het Indische origineelmoeilijk gelooven kan; geschapen in een
tijdperk, dat een duidelijke Javaniseermg vertoont, hielden de kunstenaars zich misschien
aan een Sanskrt-redactie, die de eerste sporen van Javaanschen invloed droeg. Zie de
belangrijke opmerking van Dr. v. Stein Callenfels in de ‘Korte Gids voor de
Tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, enz.’ (1919), bl.34, bij de verklaring van reliëf
XXII. Voor de reliëfs zie men, behalve bovengenoemden gids (bl. 31-37), Brandes: Tj.
Singosari en Panataran, bl. 29-32; Vogel, Het eerste Ramareliëf te Pramb. Bijdr. Kon. Inst.
77 (1921), bl. 202-215 en J. Kats: Het Ramayana op Javaansche Tempelreliëfs alsmede
vooral het van veelzijdige kennis getuigende werk van Stutterheim: ‘Rama-legerrden und
Rama-reüëfs in Indonesiën’ (Georg Müller Verlag, München, 1925).
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AFB. A.

- BEDE TOT WISHNOE OM HULP TEGEN RAWANA. BALUSTRADE çIWA-TEMPEL.

AFB. B.

- RAMA DOODT DE REUZIN TATAKA. BALUSTRADE çIWA-TEMPEL.

AFB. C. - KLUIZENAARS VOLBRENGEN EEN OFFER, TERWIJL RAMA DE DAEMONEN VERSLAAT; DE EENE
AANVOERDER, MARITJI, WORDT IN ZEE GESCHOTEN, DE ANDERE GEDOOD. BALUSTRADE çIWA-TEMPEL.
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AFB. D. - BHARATA WORDT TOT KONING GEWIJD; MEN DANST EN MAAKT MUZIEK. BALUSTRADE
çIWA-TEMPEL.

AFB. E. - RAMA EN LAKSHMANA TREKKEN VERDER DE WILDERNIS DOOR; ONTMOETING MET EEN
KROKODIL, EIGENLIJK EEN DOOR EEN VLOEK GETROFFEN HEMELNIMF. (DEZE EPISODE IS
WAARSCHIJNLIJK ONTLEEND AAN HET MAHABHARATA, WAAR HETZELFDE VAN ARDJOENA VERHAALD
WORDT). BALUSTRADE çIWA-TEMPEL.

AFB. F. - LINKS WORDT HANOMAN'S STAART IN KATOENEN LAPPEN GEWIKKELD. RECHTS VLUCHT DE
AAP WEG OVER DE DAKEN DER STAD. BALUSTRADE çIWA-TEMPEL.
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kermend neerstorten, kortom, een hevig bewogen scène afgebeeld is, slapen de dieren!
Dat is op zich zelf al iets opvallends; men zou hier gebrek aan dramatischen zin in
kunnen zien, ware het niet, dat in 't begintafereel b.v., we precies het tegenovergestelde
konden constateeren: bruischende zee, dieren, die aan de oppervlakte komen, reptielen,
uit hun holen te voorschijn schietend.... Het is niet gemakkelijk om hieruit conclusies
te trekken; ook de archeoloog, dunkt ons, zal zich veiligheidshalve wachten een
oordeel uit te spreken; hoeveel te meer dus wij als leek! De inderdaad zonderlinge
tegenstrijdigheid wordt misschien begrijpelijker, wanneer men bedenkt, dat
verschillende kunstenaars hier gewerkt hebben; dit in aanmerking nemende hebben
zij des te meer recht op bewondering, doordat zij ondanks alles de eenheid dezer
reliëfreeksen zoozeer hebben weten te bewaren.
Bijzondere aandacht zou ik tenslotte nog willen vragen voor een der figuren rechts
op het paneel; Tataka is reeds neergestort; haar echtgenoot(?) vlucht weg; wild
wapperen zijn haren in den wind; met de rechterhand tracht hij zich een pijl uit het
lichaam te rukken; de oogen staan groot van doodsangst, terwijl de mond zich opent
als om het uit te schreeuwen van pijn; hoe prachtig en simpel is deze stervensnood
in dit gelaat uitgedrukt, de uitspringende onderkaak en volle lippen, de platte, breede
neus, het lage voorhoofd.
Afb. C. - Van gelijksoortigen aard is het nu volgende paneel; de kluizenaars
volbrengen de offers, terwijl Rama den strijd tegen de daemonen voortzet; daar het
figuur van den held niet, zooals op 't vorige reliëf, geschonden is, zien we nu duidelijk
hoe hij tijdens het gevecht de sarong tot boven de knieën heeft opgeslagen, waardoor
zijn gespierde beenen zichtbaar worden; een der raksasa's, Maritji, die door Rama
in zee geschoten wordt, is op den grond gevallen en men ziet hoe zijn wapens, schild
en knots (of zwaard?) zijn. De andere duivel, die nogal corpulent is, verdedigt zich
met een kort, breed mes, onderwijl met de linkerhand 't schild uitdagend boven zijn
hoofd zwaaiend. Opmerkelijk is ook de weergave der oogen; terwijl deze bij de
daemonen rond en opengespalkt zijn, hebben ze bij Rama en zijn aanhangers den
normalen vorm. Aardig zijn de vogels, links, bij de kluizenarij; terwijl de eene een
zaadje pikt, trippelt de andere over het dak; dergelijke kleinigheden geven aan de
compositie iets luchtigs, iets fijn geestigs.
Dit strijdtafereel is in de Westersche kunst wellicht het beste te vergelijken met
de afbeeldingen op de Alexander-sarcophaag te Sidon; ook daar die markante
groepeering van strijdenden. Van de prachtige lichten schaduwwerking, in de
Hindoe-Javaansche kunst schering en inslag, getuige de foto.
Afb. D (bl. XXIV).- Een oogenblik verlaten wij het slagveld om de feesten
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bij Bharata's (Rama's broeder) koningswij ding bij te wonen; veel commentaar is
overbodig; overal ziet men troepen danseressen; één van hen is juist bezig; een figuur
vol wild, fantastisch leven; los hangen heur haren; met zwaard en schild danst zij,
bewonderd door de omstanders; onduleerend wuiven sluiers om haar heen. Misschien
heeft de beeldhouwer aan de Indische bajadère gedacht, maar een Javaanschen dans
wilde hij waarschijnlijk niet weergeven; gezien de duisternis die over de oude
Javaansche dansen ligt is het niet geraden een theorie in die richting te poneeren*).
Afb. E. - De beteekenis van dit reliëf is nog niet bevredigend verklaard; we kiezen
het echter om de bijzonder mooie figuur van Rama; de boogschuttersfiguren van
Lara Djonggrang zijn zoo prachtig, dat ze een beschouwing overwaard zijn; steeds
opnieuw wordt men niet alleen getroffen door hun groote variatie maar ook, ja vooral,
door de spanning die deze krijgers schijnt te doortrillen. Waar dit een enkele maal
niet het geval is moet dit geweten worden aan de onmacht van een der kunstenaars,
maar over het geheel genomen is Prambanans reliëfkunst van superieure kwaliteit;
achter Rama staat zijn trouwe metgezel Lakshmana; het tableau is verder nog van
floralistischen aard; uit een woelig meer met visschen en schoone waterplanten duikt
een monstergroote krokodil op; boven hem zweeft een vrouwengestalte (een nimf?),
dragend een sarong met rijk patroon; wat het aapje achter haar uitvoert is niet
duidelijk.
Afb. F. - De lieflijke Sita is door Rawana geroofd, die haar door de lucht meevoert
naar zijn burcht Langka (Ceylon). Rama maakt groote toebereidselen om den roover
te straffen en zendt zijn bondgenoot, den aap Hanoman vast vooruit. Deze valt te
Langka in handen der vijanden, die hem levend willen verbranden. Op ons reliëf
zien we links hoe de raksasa's hem katoenen, in olie gedrenkte, lappen om den staart
binden; haat en wreedheid spiegelen zich op hun gezichten af. Angstig kijkt Hanoman
om, ondertusschen zijn kans afwachtend; op den achtergrond dragen twee
intrigeerende daemonen olievaten aan.
De rechterkant van het tableau is vol verschrikking. Hanoman heeft zich losgerukt
en vliegt met brandenden staart door het luchtruim, overal huizen der stad in brand
stekend; van alle kanten stroomen de daemonen samen; een prachtige woning wordt
door den vlammenden staart aange-

*) Hoogst onvoorzichtig is het, om bij het oplossen van deze kwestie, de mogelijkheid van een
Javaanschen dans zonder meer te ontkennen; de fout van vele onderzoekers is geweest, dat
zij de danshoudingen, Op de Hindoe-Javaansche tempels afgebeeld, in de wajang-wong
trachtten te herkennen. Ofschoon wij zeker gelooven, dat vele oude elementen zich in de
w.w. hebben opgelost, komt het ons tevens voor, dat de w.w. van te ingewikkelde,
grootendeels ‘moderne’ samenstelling is, dan dat wij er iets aan zouden kunnen hebben bij
het verklaren van oude, afgebeelde dansfiguren; op den Boroboedoer ziet men danseressen
haar kunst uitvoeren voor aanzienlijken; dat dit gebruik van de Hindoe's overgenomen is,
lijkt zeer waarschijnlijk; zelfs zou men zich heel goed kunnen indenken, dat de Javaansche
vorsten er prijs op stelden, hun danseressen volgens Indische traditie te laten dansen; dat de
b e h e e r s c h i n g van deze dansen echter spoedig s p e c i f i e k J a v a a n s c h geworden
is, kan men geredelijk aannemen. Aangezien het hier niet de plaats is om in details te treden,
zullen we het bij deze enkele losse opmerkingen laten; men ziet echter, dat hier een uitgebreid
veld van onderzoek op ontginning wacht.
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tast; een sluw uitziend individu met puntbaard draagt haastig een kist op zijn schouders
weg, terwijl een der huisdieren dol van angst onder het gebouw vandaan schiet.
De reliëfreeks loopt nu verder door tot het oogenblik dat Rama's leger de kust van
Langka bereikt heeft en de strijders juichend optrekken.
Wij hebben nu aan de hand van eenige tafereelen getracht een indruk te geven van
de Prambanan-kunst en indien het geoorloofd is zouden we hier nog eenige
opmerkingen betreffende het wezen dier kunst aan willen toevoegen.
Onwillekeurig dringt zich een vergelijking met de machtige reliëfs van Baraboedoer
op. Ginds is het de vrome verbeelding van Boeddhisten geweest, die het leven van
den meester uitbeeldden tot zoete legende van mijmerende gestalten; het was 't
goddelijke, tot grootsche roeping van mededoogen voorbestemde Wezen, waarom
zich een stilte en zuiverheid weefden, een kalmte, een strenge bezinning; het is als
een lied, gezongen door ijle, verre stemmen, los van de aarde, van de wereld en haar
weedom; geen hartstocht kan Hem meer beroeren, wiens blik zuiver is als een
sneeuwwitte, wiegelensmoede vlam; hij, die het Licht vond, is ‘der Welt abhanden
gekommen’, kan geen behagen meer scheppen in ijdele genietingen. Daarom is de
kunst van Baraboedoer een kunst van uiterste geestelijke gespannenheid, een kunst,
waarin voor verlangens en droomen geen plaats meer is, een kunst dus, die in zekeren
zin geen ontwikkeling toelaat, aangezien zij het hoogste bereikt heeft, waartoe de
kunstenaar-philosoof in staat was.
Te Lara Djonggrang de weliswaar goddelijke, maar tevens onstuimige, door
roerselen van het gemoed heen en weer geslingerde Rama, verdelger van zijn vijanden;
deugdzaam, zeer zeker, maar bijna in tegenstelling tot den wereldverzakenden
koningszoon van Kapilawastoe. Te Prambanan was de opgave al direct iets minder
moeilijk; het oude thema van de verstoorde liefde bood gelegenheid tot breedvoerige
uitbeelding; strijden feesttafereelen zorgden voor de noodige afwisseling. 't Bij uitstek
bezonkene en pieus-overdachte van Baraboedoer kon het niet worden; daarom is
Prambanan niet minder, volstrekt niet! De geheele kwestie, of wij in de Lara
Djonggrang kunst een opgang dan wel een degeneratie te zien hebben, is een probleem
op zich zelf, waar wij ons als leek maar liever buiten houden. De Baraboedoer is
ongetwijfeld een hoogtepunt; hooger is men nooit kunnen komen; maar wat men wèl
kon doen was het scheppen van een J a v a a n s c h e kunst; in dat opzicht is
Baraboedoer een b e g i n geweest, Lara Djonggrang een v o o r t z e t t i n g , een
o p g a n g . Deze levende kunst zocht zich op allerlei wijzen te uiten en wat uit haar
geworden is demonstreert afdoende haar zin, haar bestaansrecht. Na honderden jaren
is zij voldragen geworden, heeft zij ge-
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zegevierd, een onvergankelijke glorie, den versten geslachten ten voorbeeld; en dat
deze kunst ontijdig gestorven is doet hier dan ook niets aan af.
Wanneer wij ons nu weer wenden tot den verderen bouw van den tempel, zien wij
dat de esplanade begrensd wordt door een samengestelde plint, die een prachtig
ornamentstuk in talrijke schakeeringen draagt.
Uit een sierlijk gevormde vaas bloeien lotoskelken en jonge knoppen; twee ranken
buigen zich aan weerszijden naar beneden, zich oplossend in zeer groote, prachtig
volle spiralen. Het gansche paneel is met loof gevuld, zwaar en weelderig uitgesneden
in het grauwe gesteente; in plaats van de vaas vindt men ook wel de gevleugelde
schelp temidden van kwistige bloesems en bladeren.
Op de plint verrijst dan 't lichaam van den tempel; bij gebrek aan afbeeldingen
zullen we ons van een bespreking der profileering onthouden; wel willen we nog
even melding maken van het beeldhouwwerk, op dit hooger gelegen deel van 't
bouwwerk aangetroffen. Men vindt dan en reliëf talrijke menschelijke figuren
uitgehouwen; rijk uitgedoste mannen met dienaren achter zich; het zijn de lokapala's
of hoeders der windstreken; ook hierin hebben de beeldhouwers uit het begin der
tiende eeuw hun meesterschap getoond. Betrekkelijk hoog gelegen dus waren de
tempelkamers; beklimmen we nu de oostelijke trap; onder fraaie poorten, waarboven
kala-koppen ons waarschuwend tegengrijnzen, voert zij naar boven; haar betredende
aanschouwen we links en rechts de dansende en musiceerende figuren van de
balustrade; we slaan dan in het eerste bordes links af, gaan door middel van eenige
treden omlaag en bezien, steeds aan onze linkerhand, de reliëfs, die vast moeten
voorbereiden op, en inwijden in, Çiwa's almacht en heerlijkheid; aan de andere zijde
't bordes weer betredend gaan we steeds hooger en aanschouwen de mijmerende
loka-pala's, die al verder van de wereld lijken af te staan; in een donker voorportaal
bewondert men links en rechts de prachtige wandornamentatie; aan weerszijden van
den ingang tot de cella houden twee krijgers de wacht; het zijn openbaringsvormen
van Çiwa.
Het beeld van den Oppergod zelven staat in het midden van de tempelkamer; het
is drie meter hoog en zeer fraai van proportie. Een slanke, breedgeschouderde gestalte;
het gelaat is zacht, bijna vrouwelijk; boven de neus staart het derde oog; de kroon is
hoog en prachtig uitgewerkt; aan de voorzijde ervan is een doodshoofd ingevat,
benevens een halve maan, emblemen waar de god steeds aan te herkennen is; het
haar valt in lange tressen over en langs de schouders; om den hals hangen kostbare
snoeren en een groote lichtschijf straalt achter het hoofd; de bovenarmen dragen
fraaie banden waarin monsterkoppen uitgesneden zijn; de voorhanden zijn voor de
borst geheven terwijl de achterhanden bidsnoer en
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vliegenwaaier voeren; vanaf den linkerschouder loopt dwars over de machtige
borstpartij het heilige snoer, hier een vervaarlijke, gekroonde naga of slang; op de
heupen houdt een kostbare gordel een prachtige, dunne sarong, luchtig en in breede
plooien langs de beenen neervallend; zij is bezaaid met fijne rozetten; hier over heen
draagt Mahadewa een pantervel; op de rechterknie ziet men den kop van het gevilde
beest bengelen; een afzonderlijk kleed is dan nog hoog opgeslagen, aan weerskanten
bijeengenomen en smaakvol geknoopt en gedrapeerd; de god staat op een dubbel
lotoskussen; naast hem, los tegen het achterstuk aangebeiteld, een groote drietand.
Het voetstuk van dit hoofdbeeld is een zwaar, vierkant blok, sober bewerkt, met
eenvoudige profileering; de afvoertuit voor het offerwater wordt gesteund door een
forsch gemodeileerden slangenkop. De totaal-indruk van dit standbeeld, object der
hoogste vereering, kan niet anders dan gunstig zijn; de wanstaltigheid, die zoovele
Indische godenbeelden kenmerkt, is hier ver te zoeken; waardig en mild ziet de
Groote God van z'n verhevenheid neer; zijn verdelgend karakter heeft hij afgelegd
en zooals hij daar staat aanschouwt men hem als den Levensgever, den trouwen
waker over 's menschen lot. De vredelievende gedachte komt te Lara Djonggrang
wel heel sterk tot uiting, wanneer men ziet dat ook de hoofdbeelden van Wishnoeen Brahma-tempel die kalmte en diviene rust vertoonen; dat de reliëfreeksen en een
enkel beeld van een meer strijdbaren geest getuigen kan ons gevoelen natuurlijk niet
wijzigen.
Zooals vanzelf spreekt zijn de wanden der cella van den Çiwa-tempel met groote
zorg versierd, vooral het z.g. tricoela-tjakra ornament is er veelvuldig in verwerkt;
dit motief is samengesteld uit een gestyleerden drietand met werpschijf; aan alles is
te merken dat men een omgeving heeft willen scheppen, het hoofdbeeld waardig;
wij vermeldden reeds dat het dak afgestort is, zoodat regen en wind vrijen toegang
hebben; hoe verheugend het ook is, dat de Oudheidkundige Dienst sedert eenige
jaren haar volle aandacht op dit heiligdom gevestigd houdt, de dakreconstructie zal
in details wel altijd onuitvoerbaar blijven*).
Beklimt men de andere trappen dan komt men in de nevenkamers, drie in getal,
gewijd aan Çiwa's openbaringsvormen. In het noorden zijn gemalin, de krijgshaftige
Doerga, in het westen hun beider zoon Ganeça, de slimme helper in moeilijkheden,
in het zuiden Bhatara Goeroe, Çiwa's openbaringsvorm van den Leeraar. Deze
constellatie is een zeer oude; nader onderzoek heeft uitgemaakt dat zij pas op Java
die dwingende beteekenis gekregen heeft, die zij nu bezit.
De achtarmige, wapenzwaaiende Doerga staat op een stier, wiens

*) Zie voor de restauratieverslagen: Oudheidkundig Verslag 1919, 4, p. 130-136; 1920, 2, p,
46 sq; 4, p. 112 3q. (met tai van mooie afbeeldingen).
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staart zij in de rechterhand houdt; uit het beest is een daemon gevlucht, die nu bij de
haren vastgegrepen wordt*). Vermeldenswaardig is nog dat de Javaansche naam van
dit stuk, Lara Djonggrang (de slanke maagd), op de geheele tempelgroep is
overgegaan; dit beeld staat bij de Javanen in een reuk van heiligheid en talrijk zijn
degenen, die haar een echtgenoot of kind komen afsmeeken; bloemen en geurige
zalf zijn haar deel, ook al omdat zij de hoofdpersoon is in enkele overleveringen
omtrent het ontstaan van den tempel. Ook de Bhatara Goeroe, een gezette man met
puntbaard, is verdienstelijk weergegeven, evenals de olifantskoppige Ganeça; in de
linkerhand houdt deze, bijwijze van drinknap, een halven schedel, waaruit zijn slurf
de wijsheid zuigt; deze wonderlijke figuur doet zich als Çiwa's zoon kennen door
doodshoofd en halve maan in den kroon†).
Wij verlaten nu den hoofdtempel en bezien de hem flankeerende heiligdommen.
Gezien de groote eenvormigheid in opzet en versiering kan voor bijzonderheden
weer naar 't hoofdsanctuarium verwezen worden, waar alles zooveel royaler opgezet
en soms fijnzinniger uitgewerkt is.
Toch vertoonen de neventempels in hun opzet onmiddellijk in het oog springende
verschillen met de Çiwa-kerk; allereerst hebben de Wishnoe-en Brahma tempel
slechts één kamer; daardoor verviel dus direct de noodzakelijkheid van meerdere
toegangen en voert dan ook slechts één trap naar boven. Ook in deze gebouwen is
onder het hoofdbeeld een diepe put uitgespaard.
Zeer belangrijk is voorts het gevonden reliëfwerk; aangezien dienaangaande nog
zeer veel onzekerheid heerscht, zullen we ons met een enkele mededeeling
vergenoegen. Op den Brahma-tempel is zeer waarschijnlijk het vervolg gegeven van
het Ramayana, de volledige overwinning van Rama met den ondergang van Rawana
den vrouwenroover.
Episodes uit het leven van Kreshna, immers ook een incarnatie van Wishnoe,
werden op den tempel van dien god afgebeeld gevonden en hieruit moge weer blijken
in welk aanzien hij eertijds gestaan moet hebben.
Een verrassend fragment is een reliëfstuk uit een strijdscène van den
Brahma-tempel, prachtstuk realistische kunst; zie de actie van den boogschutter! Het
is 't moment dat de pijl juist afgeschoten is; de linker

*) Java, door P.J. Veth, ze druk, 1912; I, bl. 85: ‘De voorstelling is aan de volgende mythe
ontleend. Mahisja, het hoofd der Titanen, had in de gedaante van een machtigen stier den
hemel van Indra bestormd en de goden op de vlucht gedreven. Brahma riep nu de goden tot
zich om met hen raad te plegen, en uit aller mond schoten stralende vlammen, die zich
vereenigden tot het lichaam eener schoone vrouw. Dus was Doerga geboren, die van ieder
der goden een wapen ontving. Door haar werd Mahisja overwonnen en Indra in zijnen hemel
hersteld. Doerga nu wordt gewoonlijk voorgesteld op het oogenblik dat zij de asoera bij de
haren grijpt, die, door zich van zijne incarnatie in den buffel los te maken, zich uit hare
handen poogt te redden’.
†) De vereering van Ganeça moet oudtijds op Java vrij groot geweest zijn. Zie Dr. N.J. Krom:
‘Over het Çiwaïsme van Midden-Java’ (Meded. Kon. Acad. van Wctensch., afd. letterk. Deel
58, serie B. No. 8, bl. 11 (209). Men zie in dit belangrijke geschrift ook over de constellatie
der Çiwaïtische godenbeelden, bl. 1, 10, 18 (199, 208, 216).
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arm, die den boog vasthoudt, is in uiterste spanning gestrekt; het heele lijf buigt
onwillekeurig mee naar voren; de slanke romp neerzakkend op de forsche beenen;
de rechterhand blijft na het schot nog even opgeheven; in enkele sobere lijnen gaf
de beeldhouwer ons een expressief gelaat; spitsen neus, welbewusten mond. Dit
krachtige sculptuurstuk hoeft in de Midden-Ja-vaansche kunst nochtans gelukkig
geen unicum genoemd te worden*).
Het hoofdbeeld van den Brahmatempel heeft vier hoofden en munt uit door
minutieuse en rijke bewerking; en het is ontroerend om te zien met hoeveel liefde
het harde steen bewerkt is; in de Brahma-gezichten is alles neergelegd wat de
kunstenaars uit dien tijd geven konden; ofschoon ook de behandeling van het gewaad
zeer te roemen is, spant het Çiwa-Mahadewa-beeld in dat opzicht den kroon, hetgeen
ook trouwens wel te verwachten was. Nog drie kleinere beelden zijn in de
tempelkamer aanwezig, alle stukken van groote verdienste.

Het hoofdbeeld uit den Wishnoe-tempel draagt in zijn vier handen o.m. de knots;
belangrijk zijn ook de drie kleinere beelden in het vertrek. Het middelste er van stelt
Wishnoe voor met twee armen, in gracieuse houding, den Indischen beelden zoo
eigen; de rechterhand voert de schelp;

*) In 1896 werd dit reliëf door den koning van Siam meegenomen naar zijn land. Het is vooral
aan de heeren Th. van Erp en P.J. van Stein Callenfels te danken, dat dit kunstwerk heden
ten dage weer te ‘good old Prambanan’ te bewonderen is; men zie de drie opstellen van Van
Erp in deel 73 der Bijdr. T.L. en Volkenk. 1917, bl. 285-310, deel 79 (1923), bl. 491-518 en
vooral deel 83, afl. IV, 1927: Nog eens de Hindu-Jav. beelden te Bangkok, bl. 503-513; voor
het stuk in kwestie bl. 510 en de prachtige plaat 11.
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op den anderen arm zit een beeldje van Wishnoe's vrouw, Lakshmi, in vierarmige
gedaante, voerende lotos, bidsnoer en vaandel, terwijl de rechter voorhand geopend,
met de palm naar boven op een knie rust. Bepaald griezelig is de man met den
leeuwenkop, die bezig is een slachtoffer te verscheuren; in deze vredige omgeving
doet deze wreede voorstelling wel heel schril aan; ook het derde beeld is in zijn actie
in strijd met de rust van het hoofdbeeld. Wishnoe staat op het punt de wereldruimte
te doorschrijden, hoog heft hij het rechterbeen op, met de linkerhand steunende op
een knots. Met hoeveel smaak en distinctie de kunstenaar dit gegeven heeft weten
te verwerken getuige de afbeelding op blz. 95*).
Wij hebben in onze korte beschrijving van de drie voornaamste tempels reeds
gelegenheid genoeg gehad om den aard der Lara Djonggrang kunst toe te lichten;
daarom zullen we ons van bespreking der overige heiligdommen onthouden. Liever
dan den lezer met een overvloed van gegevens te overstelpen, hebben we slechts
enkele groote lijnen getrokken, die o.i. voor een eersten indruk voldoende zijn;
belangstellenden kunnen overvloedig materiaal in de voorhanden vakliteratuur vinden.
Alvorens te eindigen zij het ons vergund in enkele regels het bovenstaande te
resumeeren.
Wij zien den Hindoe-tempel op Midden-Java volgens een bepaald systeem
gebouwd; daarin treft ons de geniale subordinatie der vormdeelen; het oprijzen uit
de hartstocht-bewogen menschenwereld tot het stille godenverblijf; de woeling der
balustrade-reliëfs en de ontzagwekkende, tot meditatie stemmende tempelkamer.
De Lara Djonggrang groep is een complex dat gewijd is aan de Hindoe-triniteit:
Çiwa-Brahma-Wishnoe, maar meer nog aan Çiwa alleen, den Grooten God
(Mahadewa), den verdelger weliswaar, den alles vernietigenden tijd, doch hier vooral
het bevruchtend beginsel, den grooten Levensgever, die zich heerlijk ook openbaart
als Brahma en Wishnoe, maar tevens, in Javaansche groepeering: Doerga (Noord),
Bhatara Goeroe (Zuid) en Ganeça (West).
Boeddhistische vorsten vereeuwigen hun naam op Java door een reeks van
grootsche stichtingen (778 tot ong. 900) en maken een begin met

*) ‘Het derde beeld vertoont de Wamana avatara. De Asoera-vorst Bali had zich, weder door
onthouding en boete, de heerschappij over de drie werelden aangematigd. Wishnoe verscheen
voor hem in de gedaante van een dwerg en verkreeg van den demon den afstand van zooveel
gebied als hij met drie stappen kon overspannen. Tegen het advies van zijn raadgever Soekra,
goot Bali water over de handen van den dwerg tot bevestiging zijner belofte. Maar nauwelijks
was dit geschied of Wishnoe ontwikkelde zijn volle goddelijke majesteit. In twee schreden
ontweldigde hij aard en hemel aan Bali's macht. Tevergeefs bood de verschrikte demon hem
een pot gevuld met kostbare steenen, om hem te bewegen den derden stap niet te doen; maar
Wishnoe plaatste den voet op Bali en wierp hem in Patala of de hel (Plaat XXI, fig. 85)’
Aldus I Jzerman in de Beschrijving der Oudheden, bl. 55. Iets verder zegt hij van dit beeld:
‘Deze voorstellingen komen herhaaldelijk in Voor-Indië voor, o.a. in de laatste Brahmaansche
rotstempels, als te Badami, Karoesa, Mahavallipoer, Elora, enz’.
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den aanleg van de stad Prambanan; dan moeten de Sumatraansche Çailendra-koningen
wijken voor de vorsten uit Oost-Java, die hun invloed over 't middenland uitbreiden;
onder hun regiem gaat Prambanan voort te bloeien en op het einde van de 9e eeuw
wordt aan Çiwa door de trium-pheerende vorsten een grandioze hulde gebracht in
de stichting van een schitterend tempelcomplex te Lara-Djonggrang; men is nog druk
aan het werk als plotseling de arbeid alom gestaakt wordt en de cultuur van
Midden-Java totaal ineenzinkt; in het Oosten bloeit een nieuwe cultuur op.
Dit schijnt mij dan ook de groote historische beteekenis van Lara Djonggrang te
zijn: eenerzijds ziet zij het wereldrijk der Çailendra's ten ondergaan, aan den anderen
kant aanschouwt zij, na eeuwen strijd, den lichtenden opgang van het jonge
Madjapahit, tweede en laatste wereldrijk, welks centrum in de Indonesische
eilandengroep gelegen heeft*). Ook kunsthistorisch vertegenwoordigt Lara Djonggrang
zoowel een eeuwenoude, verheven traditie als een jeugdige, levenskrachtige kunst,
die zich in de komende tijden algeheel ontwikkelen zal; aan Midden-Java behoort
Lara Djonggrang zeer zeker, maar tevens - en hier kan niet genoeg den nadruk op
gelegd worden - blijft zij zien naar het Oosten, waar de toekomst van de jonge kunst
ligt, die zij reeds in embryo vertegenwoordigt.†)
Inderdaad, een grootsche opgang is begonnen!
Den Haag, Sept. 1929.

*) Na het schrijven van dit opstel bereikte ons pas ‘A Javanese Period in Sumatran History’ by
Dr. Stutterheim. Enkele recente publicaties dwingen tevens tot een kleine herziening onzer
slotbeschouwing.
†) Belangstellende lezers verwijzen wij ter nadere kennismaking met de Prambanan-kunst naar
‘Tjandi Parambanan’ door Groneman, Versierende Kunsten in N.-Indië door Von Saher, bl.
37-66, Tijdschr. Bat. Gen. 47, bl. 414-'32 door Brandes, Godenbeelden v. Pr. door Tonnet
in Bijdr. Kon. Inst. 7: VI p. 128-150 (uitgezonderd de grootendeels fantastische bl. 134). In
zijn ‘Java’ geeft Karl With belangwekkende beschouwingen; zijn mooie uiteenzetting op bl.
68 heeft Stutterheim gepreciseerd in zijn ‘Oud-Jav. Kunst,’ Bijdr. T.L. enz. Deel 79, door
de geestesgesteldheid der middenjav. tempelcomplexen als volgt te formuleeren (bl. 333-'34):
1. ‘Een in systematisch distribueeren en subordineeren der verschijningsvormen v.h.
boeddhistisch kosmisch principe gezochte benadering v.d. hoogste realiteit als bovenbouw,
gedragen en ingeleid door een onderbouw v. litterair-illustratieve uitbeelding v. subjectief
gevoelde en naturalistisch verwerkte brokken religieuse historie in doorloopend en oploopend
verband v. sterk didactisch-ethisch karakter (Baraboedoer).
2. Een herhaling hiervan op çiwaïtischen grondslag doch met een beperkten onderbouw die
den beschouwer niet opvoert uit de onreëele wereld tot de bovenzinnelijke realiteit, doch het
goddelijk principe i.d. wereld der verschijnselen materialiseert (Prambanan)’, Zie verder
Krom: Het Oude Java en zijn Kunst, bl. 82-175 passim; en voor een kort overzicht der
Hindoe-Jav. tempels mijn opstel in 't tijdschrift ‘Lichl’ (Nov. 1929) No. 58, 2e reeks bl.
205-10.
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De manoelijnsche bouwstijl,
door mr. W.J. van Balen
TEGEN het einde der Middeleeuwen begon het ook met de Gothiek als bouw- en
versieringsstijl op een einde te loopen. De tijd der forsche en sprekende bouwwerken
scheen voorbij. In plaats van krachtige kathedralen wier lijnen hemelwaarts streefden
als symbool van den eenvoudigen, devoten zin der bouwmeesters, begonnen de
overladen praalge-bouwen te verschijnen, wier hoofdvormen schier verloren gingen
onder een vracht van kunstige details. Geen lofzang meer ter eere van den
Allerhoogste, doch een verheerlijking der eigen virtuositeit.
De Dom van Milaan is er een duidelijk voorbeeld van. Alle teekening en lijn is
bedolven onder een overvloed van pinakeltjes en fioeltjes en beeldhouwwerk en
tierelantijntjes. Eén groot speldekussen lijkt het wel. Men komt tijd te kort om al dat
kantwerk in gehouwen steen met aandacht te kunnen bekijken. Voorbeelden van
dichterbij zijn o.a. het stadhuis van Leuven en de Sint Janskerk in 's-Hertogenbosch.
Te Leuven vindt men tenminste nog een hoofdlijn terug, maar de geheele indruk is
toch dat men hier een kunstig bewerkt relikwie-kastje voor zich heeft, doch niet den
zetel van het stedelijk gezag. En in den Bosch is alle groote lijn zoek geraakt onder
de virtuositeit der steenhouwers. Waar vroegere bouwmeesters de strakke lijnen der
luchtbogen hadden willen verlevendigen door er hier en daar een hogel of een andere
eenvoudige versiering aan te brengen, daar plaatste de Bossche kunstenaar er poppetjes
op, die in een rijtje achter elkaar van de helling schijnen af te slieren. Ook de
omhoogstrevende strekking der pinakels ging ontaarden sinds de bouwmeester, als
staaltje van zijn bedrevenheid, zoo'n rank torentje soms scheef ging opstellen, enkel
maar om te laten zien hoe knap hij was in zijn vak.
De geest der Middeleeuwen was voorbij. Een nieuwe tijd stond voor de deur.
Groote gebeurtenissen in het Oosten en het Westen zouden weldra het lot der
Europeesche volkeren in heel nieuwe banen gaan leiden.
De krachtigste stoot tot deze verandering van constellatie is, naar men weet, uitgegaan
van de Turken, die er in 1453 eindelijk in slaagden om het zieltogende Constantinopel
onder den voet te loopen. Maar reeds van tevoren had deze onafwendbare gebeurtenis
haar schaduw vooruitgeworpen: de kunstenaars en geleerden van het Byzantijnsche
Rijk hadden zichzelf met al hun schatten van kunsten en wetenschappen bijtijds in
veiligheid gebracht, en waren naar Italië gevlucht. Naar het Italië waar de Gothiek
zichzelf had overleefd, en waar men beu was ge-
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worden van die eeuwige pinakeltjes en kruisbloemetjes. De Renaissance deed haar
intocht, de wedergeboorte der klassieke vormen. Jonische en Korinthische zuilen
kwamen in trek, de klassieke tempelfrontons, de karyatiden, de kroonlijsten, de halveen kwartcirkels. Geen ten hemelstreving meer, doch een rijkdom van nieuwe, meer
profane vormen. Over het Christelijke Europa woei ineens een zoel windje van
Helleensch heidendom.
Tenminste in de kunst. Want het bleven niettemin Christelijke en katholieke kerken,
die deze nieuwe stijlrichting overnamen. Evengoed als de dichters uit deze periode
brave Christenen bleven, ook al gingen ze zich nòg zoo te buiten aan de Olympische
mythologie.
Deze Renaissance heeft oorspronkelijk de route van Oost naar West gevolgd, doch
is uit Italië Noordwaarts gedrongen naar Frankrijk, naar Vlaanderen en ten slotte
naar Holland, Het was of er een blijde boodschap door Europa trok, die overal met
vreugde aangehoord werd. Want de tijden waren rijp voor een verandering.*)
In Portugal echter hebben deze gebeurtenissen in het Oosten van Europa een geheel
ander resultaat te weeg gebracht. Het Portugeesche volk, geoefend in den strijd tegen
de Mooren en tegen de Spanjaarden, voelde een drang tot groote daden in zich. Men
had van ouds handel gedreven op Italië, op Genua en Venetië, en had zich aldaar
voorzien van de zoozeer begeerde koopwaren uit het Oosten. Maar nu lag daar het
militante Ottomaansche Rijk als een onoverkomelijke slagboom, en de toegang tot
Perzië, Indië en China was afgesneden.
Dit bracht het kleine, doch begaafde en energieke Portugeesche volk op de gedachte
om er dan iets anders op te gaan vinden. Dus evenzoo als later onze Hollandsche
voorouders zelf den weg naar Indië en zelfs een Noordelijke doorvaart daarheen
hebben gezocht.
Maar de Portugeezen waren de eerste pioniers van deze gedachte. Marco Polo, de
Venetiaan, was over land tot in China gekomen. Waarom zouden de Portugeezen
dan niet over zee Indië kunnen bereiken?
Prins Henrique, bijgenaamd de Zeevaarder, werkte aan niets anders. Studies werden
verricht, gegevens werden verzameld, verkenningstochten werden gehouden. Reeds
had men ver buiten de kust een aantal eilanden ontdekt, Madeira en de Açoren, en
reeds kende men de Afrikaansche kust een eindje omlaag. Maar nog steeds leefde
men in de oude vrees dat de aardschijf ergens zou ophouden, of dat verder zuidwaarts
de hitte van Afrika zou overgaan in een soort van Dante-achtige hel.
Toen echter gebeurde het groote feit dat geheel nieuwe perspectieven

*) Een meer volledigen indruk van dezen zegetocht krijgt men in ‘De Blijde Inkomst der
Renaissance in de Nederlanden’, door mijn vader, C.L. van Balen (Leidon, Sijthoff, 1930).
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opende: ook aan Afrika bleek een eind te komen, want Bartholomeu Diaz voer in
1486 om de Kaap de Goede Hoop heen, en vond dat het klimaat daar al weer heel
wat koeler was. Nu was Portugal niet meer te houden. Vasco da Gama vertrekt in
1497 op een nieuwe expeditie, en komt in 1498 behouden te Calicut in Voor-Indië
aan. In 1498 doet hij zijn triomfantelijke intrede te Lissabon, en wordt door koning
Manoel I met groote plechtigheid en eerbetoon ontvangen.
Een nieuwe eeuw breekt voor Portugal aan, een luisterrijke, hoewel slechts korte
periode van grootheid in alle opzichten. Affonso de Albuquerque sticht een onmetelijk
koloniaal rijk in Azië. Nagenoeg heel Afrika wordt Portugeesch. Door een toeval
ontdekt Cabral er nog een geheel nieuw werelddeel bij, het land van het Heilige
Kruis, later Brazilië genoemd. En tot in China en Japan dringen de Portugeesche
expedities door. De paus vindt het, ter wille van de vrede onder de beide grootste
Christelijke naties van dien tijd, zelfs noodig om den geheelen aardbol gemakshalve
te verdeelen in een Portugeesche en in een Spaansche helft, alsof er geen andere
reflectanten bestonden. Want let wel: in dien tijd waren Engeland, Frankrijk en de
Nederlanden nog geen wereldnaties, doch slechts min of meer geciviliseerde
voorposten der mediterrane beschaving. Italië was verdeeld in kleine staatjes, en kon
geen kracht ontwikkelen. Spanje en Portugal daarentegen waren de internationale
mogendheden bij uitnemendheid. En Portugal had een voorsprong genomen, dien
het zich pas in den loop der 16e eeuw heeft zien ontfutselen, eerst door Spanje, later
in nog heviger mate door Holland. Maar een volle eeuw lang, zeg van 1480 tot 1580,
toen Alva het voor de Spaansche kroon veroverde, heeft Portugal een glorierijke
positie als zeevarende en koloniseerende mogendheid van den allerhoogsten rang
ingenomen.
De eerste helft nu van deze periode valt geheel samen met het tijdperk van den
Manoelijnschen stijl. Vandaar dat deze inleiding noodig was, want terwijl de stijl
zelf zich het beste laat verklaren door eigen aanschouwing, kan men de redenen voor
het ontstaan van zulk een zonderlinge bouwrichting pas geheel doorvoelen wanneer
men zich eerst in het wezen van de Portugeesche samenleving dier dagen verplaatst
heeft.
Reeds had de Gothiek ook in Portugal prachtige gebouwen doen ontstaan, want
de Portugeesche koningen waren niet alleen vroom, doch ook prachtlievend. Een
belangrijke overwinning op de aartsvijanden des lands (de Mooren of de Castilianen)
placht dan ook vereeuwigd te worden door het stichten van een praalgebouw op de
plaats zelf of op een andere plek die den koning daartoe aanleiding gaf. Zoo ontstond
het kolossale klooster van Alcobaça tengevolge van de verovering van de stad
Santarém (aan de Taag) op de Mooren door Affonso Henriques, den eersten koning
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van Portugal, in 1147. Evenzoo dankt het niet minder indrukwekkende klooster van
Batalha (3 uur gaans slechts van Alcobaça verwijderd!) zijn ontstaan aan de
overwinning der Portugeezen onder koning Joao I op de Castilianen, in 1385.
Geen wonder dus dat ook Dom Manoel I deze traditie zijner voorouders in eere
hield, en de gelofte aflegde dat hij op de plek van Vasco da Gama's vertrek een
klooster ter eere van de Heilige Maagd zou bouwen indien de koene zeevaarder
behouden en met succes terugkwam.
Welnu, het oude Zeemanshuis waar Vasco de nacht vóór zijn vertrek heeft
doorgebracht, is neergehaald, en op dezelfde plaats verrees het Convento dos
Jeronymos de Belém (Bethlehem). Dit klooster nu, aan de Taag gelegen in de
Lissabonsche voorstad die Belém is blijven heeten, vertoont den nieuwen
Portugeeschen bouwstijl in al zijn glorie en overdaad.
De Gothiek begon te vervelen. Maar iets anders had men niet. De Renaissance was
weliswaar reeds in Italië in bloei, doch tot Portugal waren deze nieuwe motieven
nog slechts sporadisch doorgedrongen. Waar zou de bouwmeester zijn inspiratie dan
uit putten? Want het moest iets nationaals zijn, een versieringskunst die niet meer
uitsluitend den schepper als Hemelschen Gebieder zou eeren, doch ook den roem
zou zingen van het van leven tintelende Lusitaansche volk en van zijn groote leiders.
Wat de hoofdlijnen betreft, kon men zich nog niet van de Gothiek losmaken, want
ook Boutaca en Joao de Castilho, hoewel bouwmeesters van grooten durf, waren
niettemin kinderen van hun tijd. Maar in de versierselen zocht men nieuwe vormen,
en men vond inspiratie bij de vleet.
Daar waren de Moorsche, Arabische en Indische motieven, den Portugeezen door
hunne omzwervingen wèlbekend. Daar waren de allereerste aarzelende uitingen van
de Renaissance, die uit Italië overwoeien. En daar was ten slotte het zeewezen, de
symbolen van de scheepvaart, de touwen en kabels, de ankers en de schelpen, visschen
en zeemonsters.
De tropische plantengroei van Afrika, Brazilië en Indië leverde stof in overvloed.
Voorts had men het Portugeesche wapen, het schild met de zeven kasteelen rondom
de vijf wapenbordjes: en ten slotte het rijksembleem en de omspannen aardbol. Dit
alles, tezamen met het kruis en wat er nog meer aan bruikbaars uit de Gothiek kon
worden overgenomen, heeft gediend ter uitvoering van den nieuwen praalstijl.
Hoezeer de Manoelijnsche stijl in den grondvorm nog op de Gothiek berust, wordt
terstond duidelijk bij het bekijken van het voorportaal van het klooster der Jeronymos.
De poort is rond, maar wordt toch nog bekroond door een spitsboog die in plaats van
de kruisbloem een beeld
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draagt, het beeld der Madonna. Zoo zijn ook de verdere omlijstingen van deze poort
gegroepeerd op een wijze die aan de stadhuizen van Leuven of van Brussel doet
denken. Ook andere gebouwen, zooals bijvoorbeeld het Convento de Christo te
Thomar, vertoonen soortgelijke vormen. Het portaal van Thomar zou men voor
volkomen Gothisch houden, met zijn pinakels vol hogels en krabben, die bekroond
zijn door zuivere kruisbloemen. Maar pas bij het bekijken van de details ziet men
dat alles toch weer anders is. De gedraaide kabels verschijnen als motief, en hangen
in guirlandes tegen het muurvlak. Grillig dooreengevlochten figuren verraden
Oostersche inspiratie. En het geheel krijgt iets wulpsch over zich, iets fantastisch, ja
zelfs iets gedrochtelijks.
Nog duidelijker spreekt dit wanneer men de losse vensters bekijkt, zooals dat van
het Castello da Pena te Cintra, en dat van het klooster te Thomar. Zij schijnen nauw
verwant in conceptie, want allebei zijn ze omlijst door een grillig in elkaar gedraaid
stel zware kabeltouwen van gehouwen steen, die op hun beurt weer allerlei andere
figuren omstrengelen. Kunstige knoopen liggen er hier en daar in die steenen kabels,
als snoerden ze de omlijsting van het venster en de muur vast. Boven al die onrust
van deze kronkelige ornamenten verheft zich statig het wapen met het kruis er op.
Soms gaat de vindingrijkheid nog veel verder, Zoo is een geliefkoosd motief uit
dien stijl van koning Manoel I een riem die een dikke zuil omsnoert, met een
reusachtige gesp er aan, alles natuurlijk in de steen uitgehouwen. Doch hoeveel zuilen
men ook in een kloostergang op een rij zal vinden, nooit zullen er twee dezelfde bij
zijn. Want van alle regelmaat of eentonigheid is de Manoelijnsche stijl vrij.
Integendeel: men heeft gestreefd naar een dusdanige verscheidenheid dat er een ware
orgie van detail is ontstaan, welke ten slotte het oog verbijstert. Het is niet als
bijvoorbeeld in den Dom te Keulen, waar al het detailwerk den indruk maakt van uit
eenzelfde massafabricage afkomstig te zijn. Neen, in Portugal wordt men duizelig
van zooveel verscheidenheid in bewerking; doch het resultaat blijft niettemin bijna
hetzelfde, want men raakt er vermoeid van.
Een geslaagd Manoelijnsch kunstwerk zou men eigenlijk dagelijks voor oogen
moeten hebben, ten einde er het oog spelenderwijze over te laten gaan, en onder het
mijmeren telkens nieuwe fraaie trekjes te ontdekken. Maar hoe kan dit? Men vertoeft
gewoonlijk slechts vluchtig in Portugal, en ziet dan in het gunstigste geval alleen de
Jeronymos van Belém en het venster van Cintra.
Daar staat echter tegenover dat het heele land vol is van Manoelijnsche schatten.
Reeds hebben we Lissabon en Thomar gezien, allebei wonderen van vormenrijkdom.
Ook echter de beide monsterachtig groote kloosters
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van Alcobaça en Batalha bevatten schatten aan Manoelijnsche kunst. Coimbra, het
oeroude universiteitsstadje, is eveneens rijk voorzien. Opmerkelijk is er een klein
poortje in de hoogeschool, als het ware opgehangen tusschen twee gedraaide pilasters
die aan de late Gothiek ontleend schijnen. Maar de gekronkelde kabels die het
Portugeesche wapen omslingeren, helpen ons uit den droom: Manoelijnsch is ook
dit fraaie specimen.
Zoo zien we dus hoe reeds ten tijde van koning Manoel I de bouwstijl die zijn naam
draagt, niet enkel voor kerkelijke bouwwerken werd gebezigd, doch we hebben het
gevlochten touw reeds eveneens toegepast gezien op een paleis (Cintra) en op een
universiteit (Coimbra). De Manoelijnsche bouwtrant had dus een rijke toekomst
tegemoet kunnen gaan. Doch het is anders geloopen.
Juist terwijl het Portugeesche rijk zich in de periode van den grootsten bloei bevond,
is ook de Renaissance tot hier doorgedrongen, en tegen deze nieuwe mode was zelfs
geen steenen kabel bestand. Ook in Portugal hield de wedergeboorte van het
Hellenisme een waren triomftocht; en toen uit de eerste periode van streng classicisme
de barokstijl zich afzonderde als een bouwuiting die vooral den Portugeezen zeer
lief geworden is, toen bleek er voor geen enkelen anderen stijl plaats meer te zijn.
Wat er sindsdien in Portugal gebouwd is, was in Barokvormen, en nog tot op den
huidigen dag is deze barok om zoo te zeggen obligatoir gebleven in de kerkelijke
architectuur.
Eén opleving heeft de Manoelijnsche stijl evenwel nog gehad, n.l. onder de
regeering van den kunstlievenden koning Dom Carlos I (1889-1908), die door
republikeinsche samenzweerders doodgeschoten is. Tijdens Dom Carlos' bewind is
namelijk het koninklijke paleis in het oerwoud van Bussaco gebouwd, op een open
plek midden in dit prachtige bosch dat de bergen benoorden Coimbra bedekt. En in
dit bouwwerk is de geheele exuberantie van de Manoelijnsche bouworde nog eens
op luisterrijke wijze ontplooid. Het is een soort van toren, die doet denken aan de
vermaarde Torre de Belém aan de Taag buiten Lissabon. Maar terwijl het torentje
van Belém weliswaar sierlijk, doch tevens eenvoudig en zelfs streng van lijnen is,
vertoont het voormalige koninklijke lustverblijf van Bussaco een weelde van vormen
die aan het fantastische grenst. Het is een gedicht in gehouwen steen, één groot epos
ter verheerlijking van den roem der Portugeesche natie.
Aan het gebouw zelf is ook weer elk detail anders, en in de heele open zuilengalerij
die het gebouw op den beganen grond omgeeft, zal men geen twee gelijke kolommen
aantreffen. Er zijn er die spiraalsgewijze gedraaid zijn, er zijn er die uit een gevlochten
bundel van steenen halmen bestaan, en er zijn er die door een stevige gesp omklemd
worden. De naam van
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José Barata is aan dit gepeuter in gehouwen steen verbonden. Van binnen is het
gebouw gedecoreerd met frescos door Condeixa en met tegeltableaux door Jorge
Colaço, allen kunstenaars van de hoogste trap in Portugal. Na den val van het
koningschap is er van dit buitenpaleis een hotel gemaakt, met zulk een succes dat er
zelfs nog vleugels aangebouwd moesten worden. Maar dit was al niet meer de echte
Manoelijnsche geest. Die is kort na koning Manoel's dood (1521) in vergetelheid
geraakt, en pas onder koning Carlos even opgerakeld. Alles wat er sindsdien nog aan
Manoelijnsche vormen wordt geproduceerd, is een flauwe navolging.
Eén enkele uitzondering moet ik echter maken. Ik zag n.l. een paar maanden
geleden te Lissabon op een tentoonstelling van werk, door oorlogsinvaliden
vervaardigd, een prachtige Manoelijnsche poort staan prijken, een spitsboog, bekroond
door het kruis, en van binnen bewerkt met weelderig beeldhouwwerk. Alles natuurlijk
weer net alsof het gevlochten kabels waren, en slingers van kunstig touwwerk. De
zuiverste Manoelijnsche stijl, dien men zich denken kan.
Maar toen ik goed keek .... toen was het allemaal écht kabeltouw!
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Gedichten naar Mexicaansche volksliederen,
door Hendrik de Vries.
I.
Wie zag ze weer, de blaadren,
Door wervelstorm gegrepen,
Of golven, die zich sleepen
Zwaar zuchtend naar de zee?
Wie zag in zich herboren
De hoop en 't blij gelooven,
Waar liefde's vlammen dooven
In wervelstorm van wee?
Nooit zag men wolken weder
Die winden woest verscheuren;
Noch blijven zoete geuren
Wanneer de bloem vergaat.
Voorbij die waan, zoo teeder,
Van rust, geluk en vrede:
De liefde neemt haar mede
Wanneer zij 't hart verlaat.
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II.
(Afscheidslied van een roover aan zijn meisje, gedicht toen hij werd
weggevoerd om te worden gefusileerd in La Alhóndiga de Granaditas).
Zie mij niet aan, doe mij geen vragen,
Toon mij voor troost geen medelij:
't Ongeluk, dat mij altijd heeft geslagen,
Gaat met het eind van 't leven voorbij.
Steeds bleef ik eenzaam; nooit kende ik mijn vader,
Ik had een moeder die vroeg mij ontviel;
Ik had een vriend, hij werd mijn verrader;
Liefde vermoordde de rust van mijn ziel.
Wat zal nog hopen, wat zal nog vreezen,
Hier of hierna, wie 't geloof heeft verloren?
Enkel het graf kan zijn jammer genezen,
Enkel het graf kan zijn snikken smoren.
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De smart der vervulling,
door J. Treffers
ALS een hoon aller slovende armoede krijschte de claxon zijn laatdunkende
toonverkrachting door den stillen avond. Toen, met zachte deining van de
blinkend-gelakte carosserie, reed de pompeuse wagen langzaam het voorerf af, de
groote kiezels van het tuinpad in schichtige onderdanigheid vliedend voor den zwaren
druk der breede wielen.
Geaffecteerd-onverschillig liet Roel zijn weerstandlooze lichaam de deinende
beweging van de auto volgen, genietend, als immer, van de grandiose plechtigheid,
die het onveranderlijk kenmerk was van elk vertrek met den glanzenden Fiat. Telkens
weer ondervond hij de statie dezer ceremonie als een teug van den
bedwelmend-geurigen wijn, waarmee zijn fonkelende levensbeker thans voor immer
gevuld scheen en die hem hield in een lichte roes van ijdele voldaanheid.
Het was hem een nimmer falend genot met Marietje, beiden omgeven door de
wereldsche sfeer van dure modieusheid, uit hun weelderig-ver-lichte voorgalerij te
treden en te hooren hoe de zwijgend-correcte in-landsche chauffeur, het moment
hunner verschijning als telepathisch aanvoelend, onmiddellijk de motor aanzette. En
als dan Marietje, gracieus gedrapeerd in haar fraai-gebloemde avonddoek, een laatste
achteloos commando wierp naar den huisjongen, door dezen met een lichte
hoofdbuiging en een zacht-gepreveld ‘Saja Njonja’ aanvaard, kon Roel zuchten van
wellustige bevrediging. Dan schoven zich, kinderlijk-naief, voor zijn oogen visioenen
van hofrijtuigen en vorstelijke statie en genoot hij, intenser nog dan anders, van het
feit zich te mogen rekenen tot die categorie van menschen, die nooit schenen te
naderen tot het besef van gore armoede en invretende ellende. Op zulke oogenblikken
achtte hij zich, ijdel en hoovaardig, te staan aan de spits der beschaving, verheven
boven zoovele andere rijke menschen uit zijn omgeving; vond hij zijn geest
aristocratischer, zijn smaak verfijnder, als waren zijn verlangens naar intellectueele
voornaamheid gewassen in evenredigheid met het toenemen zijner aardsche
bezittingen; schold hij innerlijk die anderen voor grove geldproleten.
Want het was dan toch maar een feit, dat Marietje en hij behoorden tot de beste
kringen van het uitgaand Batavia....
Plotseling, met een schok, realiseerde hij de vulgariteit dezer laatste overdenking,
zag hij zich, ondanks alle uiterlijke verfijning, en voorname hooghartigheid, als de
bourgeois-satisfait die hij toch eigenlijk was. Tersluiks keek hij eens zijwaarts naar
Marietje die, als immer, veraf leek in haar koele ongenaakbaarheid. En even kneep
zijn hart samen bij het
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aanschouwen van haar ontegenzeggelijk-mooie gezicht, waaraan nochtans alle
zachtheid, alle teederheid, ontbrak. Waarom, ondanks allen materieelen welstand en
voldane begeerten naar maatschappelijke grootheid, hadden haar wijde, blauwe oogen
dien haast-ironischen blik? Waarom waren haar mondhoeken zoo hard, haar gansche
wezen zoo enkel energie, zonder zachtheid, warmte of toewijding?
Toewijding?
Die had ze toch waarlijk wel getoond gedurende al die jaren van hun stijgende
welvaart. Hoe had ze, met onbuigbare energie, hun gansche huwelijksleven door, er
naar gestreefd iedere nieuwe phase van hun bestaan volkomen te beheerschen. Nooit
had ze hem teleurgesteld bij het vervullen hunner maatschappelijke plichten, nooit
aarzelend of onhandig gedaan wanneer ze kwamen te staan voor conventioneele
eischen, die haar van huis uit volkomen vreemd moesten zijn. Integendeel, met haar
koele gereserveerdheid, haar bijkans hautaine bedwongenheid van gebaar en taal,
had zij immer den indruk weten te wekken van op traditie gebaseerde distinctie, die
de min of meer vulgaire chic van vele harer lotgenooten onbarmhartig belichtte. En
nooit had ze zich tevreden gesteld met enkel dure japonnen en uitgebreide menu's,
maar met onnavolgbare handigheid en goeden smaak zich de détails der conventie
weten eigen te maken en geleerd ze uit te spelen met het ietwat loome dédain der
ras-echtheid.
Neen, aan toewijding had het Marietje niet ontbroken....
Als een onuitgesproken overeenkomst had eenzelfde streven naar maatschappelijken
vooruitgang hun gansche huwelijksleven beheerscht, een streven geboren uit het
nooit aflatend verlangen te behooren tot een hoogere kaste dan waarop hun geboorte
hun recht gaf. En zoo sterk werkte in beiden die drang, zoo volkomen wenschten zij
elk verband met het kleinburgerlijk milieu hunner oorsprong te ontkennen, dat zij
zelfs tegenover elkander den schijn ophielden, alsof al hun pogingen in die richting
de meest natuurlijke handelingen vormden en niet de uitvloeisels waren van een
nimmer rustend begeeren. En met dezelfde quasinonchalance waarmee Roel, in de
eerste jaren van hun verblijf in Indië, een gedeelte van zijn tantième kon omzetten
in smaakvolle weeldedingen ter verfraaiing van hun interieur, droeg Marietje, bij
schouwburg of concert, haar weliswaar eigengemaakte doch onberispelijk zittende
moderniteiten, En bij stilzwijgende overeenkomst vermeden ze,
onopvallend-opzettelijk, alle contact met min of meer plebejische gelijken en groetten,
gewild-gereserveerd, de weinige leden van de beau monde, waarmee ze toevalligerwijs
in aanraking waren gekomen.
Een tijdlang had dit hun positie wat eenzaam gemaakt, maar het had hen, bij het
voortschrijden op den weg der sociale gevierdheid, gevrijwaard voor de altijd wat
pijnlijke noodzakelijkheid zich te ontdoen van niet
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meer gangbare connecties. En toen zij eenmaal hun eigen auto hadden, Roel in de
benedenstad lunchte op de Kali Besar club en Marietje, onweer-staanbaar-handig,
de slachtoffers eener natuurramp in Holland had helpen herleven als bestuurslid van
een fancy-fair, was het bereiken van de hoogste sport van den maatschappelijken
ladder nog slechts een kwestie van tijd en geduld.
Maar of, gedurende al die jaren van zwijgende kamp en rusteloos streven, hun
leven uitgegroeid was tot de sappige weelderigheid die blijheid kweekt en vreugde
om het bestaan, was een vraag waarop zij het antwoord met ijzeren wilskracht
trachtten te ontwijken. O, de voldaanheid om het bereikte bleef en een glimlach uit
de ‘hofloge’ naar hun plaatsen in de stalles schonk altijd triomf. Maar de inspanning
van het ‘noblesse oblige’ woog bij tijden zwaar. Want nooit liet de herinnering aan
hun burger-afkomst hun een moment van onbezorgdheid. Geen stukje vleesch dorst
Roel in speelsche dartelheid van de schaal te rooven, geen slurpje van zijn soep bleef
onopgemerkt en met een raar, schuldig gevoel in zijn binnenste had hij, even voor
het bezoek van een der stadsgrooten, het kiekje van Marietjes moeder, oud
burgervrouwtje voor een koffieblaadje, op hun slaapkamer gevonden, verbannen van
de te opvallende plaats op Marietjes bureautje. Waar het sinds dien niet meer was
teruggekeerd....
Achter de auto van een der leden van den Raad van Indië zwenkte hun wagen de
oprit naar het Deca Park in en plotseling was Roels aandacht een en al gespannenheid.
Voorbij den vijver, waar de lotusbloemen, bestemd hun nachten te verdroomen onder
zilveren maanlichtvloeiing moe en verveeld de golfbewegingen volgden veroorzaakt
door de burgerlijke levendigheid van een fontein, langs de wit-gepleisterde poort
met hei-gloeiende electrische versieringen, waarvan slechts de afstand de schrale
armelijkheid vermocht te dempen, ruischten de beide wagens door het grint. En
gelijktijdig stonden ze stil voor den ingang. Zijn eerste impuls, snel uit te stijgen en
mevrouw van Heerema behulpzaam te zijn bij het verlaten van de auto, bedwong
Roel, na snelle overweging, voor een politiek van onverschilligheid. Hij reikte
Marietje de hand en hielp haar uitstijgen. Toen, langs den rug der gewichtige
magistrate, schreed hij vlug naar het loket en wachtte, achter van Heerema Jr., medisch
student in Holland, met vacantie te Batavia, zijn beurt af. Een gevallen dubbeltje
bracht het gewenschte contact en toen de beide heeren, voorzien van
toegangsbewijzen, zich omkeerden, stonden ook de dames reeds in glimlachend
gesprek.
Het werd een van Roels groote momenten. De min of meer luide begroeting van
mevrouw van Heerema, als bevonden zij zich in een particuliere woning, hun
gezamenlijk staan onder het hel-electrisch licht in den weg van vele binnenkomenden,
hun achtelooze entrée in de volle
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zaal onder de branderige belangstelling van vele aanwezigen, bezorgden hem
prikkelingen van hoovaardig genot.
Maar plotseling, gezeten in den wrakken rieten stoel achter een, met een
goor-besmeurd kleedje bedekte tafel, overviel hem een onverklaarbare depressie. De
gansche zaal ergerde hem. Slap hingen de bloemen van een smakeloos boeketje in
het burgerlijk-glazen vaasje op hun tafeltje; asch en stompjes cigaretten van de vorige
voorstelling lagen op den grond; vulgaire reclame trachtte de wanden wat van hun
armelijke leelijkheid te ontnemen. En van de talrijke djongossen, wier slaafsche
gedienstigheid hem anders met een welbehagelijk gevoel van macht placht te
vervullen, zag hij nu slechts de weerzinwekkende bloote voeten en de vlekken op
hun jasjes. Hij hoorde hoe de jonge van Heerema, met blagerige bravour, trachtte
Marietje te onderhouden over paardensport, een onderwerp waarvan ze volkomen
onkundig was; terwijl hijzelf, nu moe en verveeld, de immer lichtelijk-kwaadaardige
opmerkingen van zijn buurvrouw over wederzijdsche kennissen zoo neutraal mogelijk
trachtte te beantwoorden.
Aan het tafeltje vóór hem zat een winkeljuffrouw uit een der groote magazijnen,
onder de zorgvolle hoede van een robusten kerel met een rood gezicht, blijkbaar een
planter met verlof. Het meisje, sterk Indisch, droeg een glimmend-rose japon, waaruit
griezelig-aapachtig de dunne, bruine armen staken. De glanzend-zijden beenen
eindigden in brocaat schoentjes met angstig-hooge hakken, haar knokig-dunne vingers
tipten telkens aan het gitzwarte, korte haar, waarschijnlijk gedeeltelijk om haar ring
met gesneden camee te laten bewonderen. Als Roel rondkeek, zag hij tientallen van
zulke meisjes, allen klein, tenger, koffie-geel, over-dadig-chic, en gechaperonneerd
door een of anderen onbestemden meneer. Achter zich hoorde hij lawaaierige pret
en veel geroep van ‘djongos, djongos’ en ried hij jeugdige zeelui aan den wal. Een
enkele dame op leeftijd, het omvangrijke lichaam, gewend aan sarong en kabaja,
thans verpakt in het harnas der beschaving, de kwabbig-sproetige armen bloot, nipte
aan een likeurtje, met haar dikke, worstige vingers vol ringen zoo elegant mogelijk
het glaasje vasthoudend. Zwijgende echtgenooten rookten met een verveeld gezicht
sigaren en dronken biertjes; een enkele vrijgezel zat eenzaam aan zijn tafel met vijf
stoelen. Ginds rookte een uitdagend burgerjuffie een cigaret, de brutale oogen
tartend-spiedend naar het effect. Alom, waar Roel ook keek, speurde hij vooze chic
en ordinaire pronkzucht, een hopeloos trachten naar deftigheid. En ditmaal miste hij
het weldoend vermogen zich van dit milieu de geestelijke heerscher te wanen, de
kern, waarin alle beschaving, alle verfijning, zich had samengetrokken. In de nu
donker gemaakte zaal, waar de heetste romantiek het witte scherm overvloeide,
afgewisseld door reclames van jenever,
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lavendelzeep en auto's, hing hij loom in zijn tuiteligen stoel, althans bevrijd van de
noodzakelijkheid tot conversatie. En liet de wrangheid der gescheurde voldaanheid
druppelen in zijn hart. Wat had hij nu eigenlijk bereikt in zijn leven? Hij was een
flink en handig zakenman, goed, dat viel niet te ontkennen. Maar dat was niet wat
hem in monterder oogenblikken den rug deed strekken van trots. Zijn werk, hoezeer
het zijn gansche persoonlijkheid ook mocht eischen, was nooit meer voor hem geweest
dan het middel ter bevrediging zijner eerzuchtige aspiraties: bekend zijn, er bij hooren,
toegelaten zijn tot die kringen, die zijn jeugdige naiveteit zich gedroomd had als
centra van hoffelijkheid en beschaving, van verfijnde intellectualiteit en kunstzinnig
idealisme. Want diep in zijn innerlijk legde hij zich de hoogste maatstaf aan, voelde
hij inderdaad het ‘noblesse oblige’ als een gebiedende noodzakelijkheid. Maar ach,
hoe had die alles-overheerschende zucht naar maatschappelijke grootheid hem leeren
transigeeren met zijn geweten! Hoe had hij ze omlaag geduwd, de talrijke
teleurstellingen, die zijn omgang met de ‘grooten der aarde’ hem telkens weer had
gebracht. Want hoe hadden ze hem verbaasd, de feesten in de huizen der rijken, waar
smakeloos-kinderachtige versieringen en bête genoegens de kern vormden der
vreugde, waar gekuipt werd en geïntrigeerd, geflirt en echtbreuk bedreven, waar
domme verwatenheid zich vaak het recht aanmatigde de wet voor te schrijven en
waar een meubelstuk meer of minder, de voorkeur aan een bloemenhulde betoond,
de aanleiding kon zijn voor ordinair getwist of een mislukte promotie.
Waarin, zoo had hij zich soms wel af móéten vragen, verschilden deze menschen
van die der burgerkringen waarin hij geboren was? Dezelfde bekrompenheid, dezelfde
kleinzieligheid, hetzelfde gebrek aan logica, hetzelfde reiken naar eigen eer of roem.
Met misschien als eenig verschil, dat het alles wat diplomatieker werd aangelegd,
dat er geniepiger en ook venijniger gestreden werd, dat een gesproken beleediging
wel minder grof, maar niet minder scherp was, en een angel achterliet die
eeuwigdurende ettering veroorzaakte. Vrienden, hij had het zich meermalen zuchtend
moeten bekennen, trouwe, levenswarme vrienden had zijn tegenwoordige kring van
conversatie hem niet opgeleverd. Aan geen dezer menschen kon hij volledig zijn
vertrouwen geven, noch hun hun eigen tekortkomingen onomwonden voor de voeten
gooien, zonder schade te doen aan hun omgang. En altijd nog voelde hij zich een
poen, als hij een aanbod van vertrekkende kennissen om groeten of pakjes over te
brengen aan zijn of Marietjes familie in Holland, onder allerlei voorwendsels moest
afslaan. Hinken bleef het, op verschillende gedachten en belangen, zichzelf zijn
konden ze nooit.
Zou Marietje dat ook zoo voelen? In hun taaien strijd ter bereiking van
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het groote doel hadden ze elkander nooit een teleurstelling bekend, nooit geroerd
aan onvervulde verlangens, maar doodsch-correct naast elkander geleefd zonder
ruzie, zonder ontrouw, eigenlijk zonder iets wat een samenleven gloed verleent, een
volkomen negatief huwelijksbestaan. Want zelfs zijn bewondering voor de rustige
zelfverzekerdheid waarmede Marietje alle manlijke adoratie voor haar gracieuse
persoonlijkheid wist te louteren tot huldigenden eerbied, had hij nooit voor haar
uitgesproken. Slechts had hij, waar het hemzelf betrof, graag wat van die koele
gereserveerdheid en lijdzame plichtmatigheid willen zien smelten. Maar óók dit
verlangen had hij onderdrukt, hoewel haar duidelijke passiviteit hem soms
weemoedig-verdrietig kon stemmen. Hij verlangde er plotseling naar met haar te
stoeien, krijgertje te spelen in hun ruime kamers, stoelen om te trekken en water te
drinken uit een karaf. En het werd hem kil om het hart bij de gedachte hoe ze hem
straks, bij thuiskomst, nog een angstignette whiskey-soda zou bereiden, op een blaadje
met een kleedje, in een mooi glas, terwijl haar niets-verradende stem zou praten over
alles waar haar hart niets mee te maken kon hebben. Nooit had hij haar zien schreien
in al die jaren van hun huwelijk, noch van smart noch van blijdschap. Nooit reageerde
ze zichtbaar op de brieven uit Holland, nooit uitte ze een persoonlijken wensch, nog
minder vleide of smeekte ze om de vervulling van een onredelijk verlangen. O, het
was voor zijn positie prachtig een zoo beheerschte, koel-elegante vrouw te hebben;
maar voor hun samenleven zou het toch ook wel waarde hebben als ze zijn haar eens
in de war maakte, of haar vingers aflikte of hem met kussens gooide. Zou zij daar
allemaal niets van voelen? Zou die serene onbewogenheid bij haar werkelijk de uiting
zijn van een volkomen gebalanceerd innerlijk?
Stel je voor dat je na vijftien jaren een dergelijke vraag stelde aangaande je eigen
vrouw. Dan kon je er toch stellig van overtuigd zijn dat er aan je samenleven iets
ontbrak.
Ach, hun heele bestaan was immers gestold in die houding van trotsche
hooghartigheid, die ze zich gekozen hadden als kenmerk hunner deftigheid.
Wat hadden ze aan elkaar, wat hadden ze aan hun leven in dezen versteenden staat
van fatsoen, waarin elke beweging beheerscht werd door de gedachte aan wat de
conventie eischte. Was het succes, dat ze op maatschappelijk gebied ongetwijfeld
boeken mochten, toch eigenlijk niet te duur gekocht met deze stelselmatige
vermoording van alle spontaneïteit, dit steeds sterker aanrijgen van het keurslijf der
conventie?
Een groote moedeloosheid maakte Roels armen en beenen zwaar toen hij zich
deze vraag stelde. Want haar stellen was tevens haar beantwoorden, een antwoord,
dat het resultaat van hun jarenlang streven deed verstuiven tot waardeloos stof. Wat
bleef hun over van al hun glorie als ze elkander moesten bekennen dat ze hun leven
gebouwd hadden op een waan, dat
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al hun rijkdom, heel de verovering van hun materieele bestaan slechts geleid had tot
verschrompeling van hun levensblijheid?
De zaal leefde plotseling op bij het aangaan van het electrisch licht. De menschen
rechtten zich in hun stoelen, bekeken elkander met lichtelijkknipperende oogen,
glimlachten en begonnen een gesprekje. Djongossen schoten toe uit onbekende
oorden, en namen, slaafs-gedwee, bestellingen in ontvangst. Mevrouw van Heerema,
onderdrukt geeuwend, zei dat de film wel aardig was, en Roel beaamde gehoorzaam.
Hij dorst Marietje niet aan te zien na al deze moeizame overpeinzingen en had slechts
één verlangen: weg te zijn uit deze omgeving van banale chic en inhoudlooze
pretentie. Te duidelijk werd hier geaccentueerd de schraalheid van hun geestelijke
boterham, te fel belicht het bladderend vernis der beschaving.
Een verlangen groeide ook in hem tot klaarheid te komen met Marietje aangaande
hun manier van leven. Hij moest weten of zich achter haar koele gereserveerdheid
niets verborg, of daar geen enkele verbeten teleurstelling brandde, geen enkele
hunkering een nerveus-gespannen bestaan leidde. En eigenlijk Hoopte hij bij haar
een weerklank te vinden van zijn eigen onvoldaanheid, verlangde hij er naar ook bij
haar waar te nemen de symptomen eener innerlijke onbevredigdheid. Het leek hem
een wellust de gladde effenheid van haar geëquilibreerd bestaan gebarsten te zien
en zich, met haar, over te geven aan opstandigheid en verzet.
Zoo trad hij eenige uren later, bezeten door een mengeling van teederheidsverlangen
en wreede lust tot schenden, Marietjes kleedkamer binnen. En ondanks alle
verschuiving van zijn ideeën, vervulde de kamer hem, als immer, met een gevoel
van bewondering en voldaanheid. Dat was toch iets waar hun beider families in
Holland de handen van in elkaar zouden slaan, een kleedkamer voor Marietje alleen!
En zijn trots van burgerjongen groeide telkens weer, bij het aanschouwen van de
sierlijke toilettafel met driedeeligen spiegel, de kostbare borstels en kammen, de
schittering van het licht in de kristallen flacons, de zijden kimono achteloos over een
stoel geworpen, de groote stijlvolle kast, waarin hij Marietjes tallooze japonnen wist
en misschien nog het meest om Marietje zelve. Want zoo volkomen één was haar
elegante persoonlijkheid met deze omgeving van gedistingeerde luxe, zoo rustig en
volkomen beheerschte zij de weelde dezer verfijning, dat zelfs de meest critische
opmerker bij haar geen associaties zou hebben kunnen ontdekken met een
Amsterdamsche bovenverdieping of een vader in zijn hemdsmouwen. Het leek bij
haar alles echt, de uitkomst eener cultuur van eeuwen.
Ze zat nu voor haar toilettafel en soigneerde zich voor den nacht. De matte geur
van crême vermengde zich met den frisschen reuk van toiletwater en de kamer,
zoet-doorwolkt, was met zijn sierlijke meubels en kostbare gebruiksvoorwerpen een
tempel gelijk, waar Marietje de ceremo-
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niën der lichaamsverfraaiing bedreef als ware zij de priesteres der schoonheid.
Thans, gesteld voor de noodzakelijkheid zijn overdenkingen van de laatste uren
te openbaren, ze om te zetten tot practische daden met een gevolg, aarzelde Roel.
Hij voelde een vage vrees dat van hem gevergd zou worden dit leven van weelde en
grootheid op te geven en dacht met weerzin aan een onopgemerkt bestaan in Holland.
Maar dan verweet hij zich toch zijn halfheid en voelde het als een lafheid de
consequenties der recente zwartgalligheden te ontloopen. Dus begon hij met een ruk:
‘Zeg’............
Marietje, voor de toilettafel, reageerde niet en Roel, eigenlijk blij dat ze elkander
niet in de oogen behoefden te zien, vervolgde schutterighaastig: ‘Vind jij eigenlijk
ook niet, dat wij leven op een zeer laag-bij-dengrondsch peil? Ben jij tevreden met
je tegenwoordig bestaan? Waaruit bestaat ons leven eigenlijk? Ik bedoel niet mijn
werk op kantoor, dat heeft vanzelfsprekend zijn waarde. Maar verder? Wat doe jij?
Waar breng je je dag mee door? Heb je iets aan al die conversatie, die bezoeken, die
uitgangetjes, zegt het je wat, doet het je wat? Waarin verschillen we eigenlijk van al
die honderden plebejers, die fuiven en massa's geld uitgeven, zonder dat ze ook maar
eenigszins een geestelijk bestaan leiden? Een leven als het onze nú is nooit mijn
verlangen geweest. Daarvoor heb ik niet gewerkt en gevochten. En dat moet jij toch
ook vinden. Het parasietenbestaan, dat je nu leidt......’
‘Roel,’ onderbrak hem hier Marietjes stem, op dit oogenblik schraler en dunner
dan gewoonlijk, ‘het is half één en ik verlang naar bed, zou je zoo goed willen zijn
dergelijke beschouwingen tot een geschikter oogenblik te bewaren?’
Eén moment had Roel de gewaarwording alsof een emmer koud water over hem
uitgestort werd. Toen maakte zijn quasi-verheven stemming plaats voor een oplaaiing
van felle boosheid. Kwade woorden welden hem naar de lippen, maar, in een
onbewuste angst voor een nederlaag, beheerschte hij zich.
‘Zooals je wilt,’ zei hij enkel kort en heesch, en verliet de kamer.
Nog juist zag hij, voor het toeslaan van de deur, hoe Marietje, in blijkbare
zenuwachtigheid, een poederdoos omstootte. Groote, geurige plekken vielen op
toilettafel en vloer en voorbij den driedeeligen spiegel trok een dichte aromatische
nevel......
Maar eenmaal alleen in het groote ledikant vierde hij zijn drift uit in felle,
opstandige gedachten.
‘Verdomme, wat dacht ze wel. Hem af te poeieren als de eerste de beste
schooljongen. En met een air alsof ze ik weet niet wie was. Ten slotte was
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ze toch maar uit een dergelijk nest gekropen als hij zelf, hoefde ze tegenover hem
waarachtig die superioriteitsallures niet aan te nemen. Het was toch waar wat hij
gezegd had, ze leidde toch een parasietenbestaan. Hij kon zich doodsjouwen op
kantoor, kwam soms half kapot van moeheid thuis. En zij? Wat deed zij?
Boodschappen rijden, visites maken, kletsen, d'r tijd dooden met snert-bezigheden’.
Zoo raasde hij een tijdlang in zichzelf voort. Toen legde zich zijn drift. Het was
natuurlijk moeilijk voor haar geweest zich zoo dadelijk in zijn stemming te
verplaatsen. Hij had al den heelen avond gepiekerd over die dingen, voor hem waren
zijn woorden het natuurlijk resultaat geweest van een lange overpeinzing. Maar je
mocht niet verwachten dat een ander zich daar zoo dadelijk in verplaatsen kon.
En had het ook eigenlijk niet te veel den schijn gehad alsof hij haar de
verantwoordelijkheid voor hun tegenwoordig bestaan in de schoenen wilde schuiven?
Ten slotte had zij hem toch niet in deze richting gedreven, maar waren ze samen,
eensgezind, denzelfden weg gegaan. En hoe dikwijls had hij haar niet met trots en
voldoening bekeken, alleen omdat ze mooi was en elegant en zijn huis een cachet
wist te geven van deftigheid.
Deftigheid, bah! Hij herinnerde zich zijn vulgaire overdenkingen van zooeven,
toen hij nog boos was, en voelde zich meer dan ooit een humbug, een
imitatie-aristocraat, wiens geheime vocabulaire in het geniep nog immer afdwaalde
naar de vroegere plebejische termen, die in zijn hart zich nog altijd rekende bij de
proletariërs zijner oorspronkelijke kaste en die, oogenschijnlijk fier en zelfbewust,
den tegenwoordigen kring zijner bekenden steeds met eenige vrees en innerlijke
neiging tot kruipen naderde.
Zijn oude bewondering voor Marietje kwam weer boven. En voor het eerst begreep
hij, hoe die vlakke onberoerdheid van haar toch waarschijnlijk wel veel geplette
verlangens verborg.
Het deurtje van de klamboebox klikte open en Marietje gleed in het tweelingbed.
Ze sprak niet, ze keek niet, ze legde de handen onder het hoofd en staarde met
nietsziende oogen de donkere kamer in.
Een tijdlang lagen ze zoo naast elkaar, absoluut bewegingloos. Maar Roel voelde:
wilde er nog ooit iets terechtkomen van hun samenleven, dan moest er nu iets
gebeuren, dat dien onzichtbaren, maar zoo onmetelijken afstand tusschen hen
overbrugde.
God, wat waren ze weinig gewend elkander hun gevoelens te belijden. Hoe moeilijk
was het, elkander in een dergelijk oogenblik te naderen, terwijl toch steeds meer zijn
ziel riep om de hare. Geen woord wilde hem over de stroeve lippen komen.
Langzaam, als beging hij een ongepastheid, tastte zijn hand naar de hare. Hadden
ze eigenlijk ooit, in al die lange huwelijksjaren, zoo gelegen samen? Toen voelde hij
hoe, langzamerhand, haar vingers om de zijne sloten. Het
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was als demonstreerde zich een zekere hulpeloosheid in dien greep en in een nieuwe
en blijde geluksverwachting wendde Roel zich plotseling om en gleed naast zijn
vrouw.
Spreken deden ze niet. Maar toen hij zijn arm om haar hals sloeg en haar hoofd
tegen zich aandrukte, begon ze plotseling woest te schreien. Het was als wilde zij
haar gezicht boren in zijn borst, zoo perste zij zich tegen hem aan. Haar handen
tastten en gleden om zijn hals en een stroom van zelfde gevoelens doortrilde hen.
Heel de teleurstelling hunner verwachtingen, hun honger naar warmte, hun
schaamte om kleinzieligheid, hun wanhoop over het onherstelbare beleden zij elkander
in hun tranen. Maar tevens werd uit deze bekentenis hunner nederlaag geboren een
gevoel van geluk om de gemeenschappelijkheid hunner gewaarwordingen, om de
zekerheid hunner wederzijdsche afhankelijkheid, om de troost die uitging van den
een naar den ander.
Toen Roel dien ochtend wakker werd, na een slechts korte en lichte sluimering,
lag Marietje nog, kinderlijk-overgegeven, in zijn armen. Haar gezichtje, fijn en blank
als immer, droeg een verinnigde uitdrukking van teer geluk.
En toen Roel haar zacht en als het ware met eerbied op het voorhoofd kuste, werd
ze met een glimlach wakker.
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Quand même,
door Anthonie Donker.
Het blijft gelijk; overal is hetzelfde.
Of men in prauwen aan de goudkust vaart
Of door de nevels van het westen staart,
Bij regen, zon, windstilte en storm - hetzelfde
Over de grijze onafzienbre zeeën
En langs de steilste, onbereikbre rotsen,
Achter de heuvels en voorbij de trotsche
Bergtoppen, in 't oerwoud, aan open reeën;
En door den tijd, het andere verschiet,
Achterwaarts, voorwaarts, in een blind opvolgen
Van dagen, jaren en van eeuwen, golven
Opstuivend en verzinkend in het niet;
Helden, hetaeren, keizers, gladiatoren.
Kruisridders, monniken en troubadours,
Dichters, danseuses en toreadoren
Volgden dezelfde onafwijkbre koers;
Onder dezelfde sterren zochten allen
Haastig hetzelfde: een klein geluk veroovren,
De gunstelingen van het lot, de poovren,
Elk onderscheid is eindlijk weggevallen Maar dat men zich den dood ermee berokkent
Ruimschoots weegt toch daartegen op dit Spel
Van liefde en leed, ontgoochlend, bitter, fel,
Maar dierbaar toch en weergaloos verlokkend.
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Avond aan zee,
door Gabriel Smit.
Over de zwarte wateren staat strak gespannen
de storm: een feilloos-zeker, laatst gericht,
dat voert ons blindelings uit de vertrouwde landen
der ijdelheid, tot wij - gebroken en ontwricht in de gekrampte kom van onze zwakke handen
slaan de vergeefsche trots van ons gezicht.
verre vuren grijpen smeekend naar het duister:
kleine, witte handen in een scherp gebed.
zij hebben schuw hun bangen, korten luister
aan deze strenge oneindigheid gewet, doch teruggeslagen in volstrekten kluister,
dit hart tot een verbeten weerstand aangezet.
kleine vogels tuimelen machteloos verloren
achter den zwarten ringmuur van den nacht,
waarop één enkele ster - argeloos verkoren betrokken heeft een onverbiddelijke wacht,
die - eindelijk - dit hart doet toebehooren,
God, aan U, en deze trots ontkracht maar in het dorp branden stil de lampen,
roerloos: blanke vruchten, wonderlijk gerijpt,
tegen de sombere muren van zoovele rampen
gegroeid tot deemoed en gelatenheid;
ons hart - zingend ontstegen dit verwoede kampen een nieuwe, lichtende gemeenzaamheid. -
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Het late geschenk,
door Juul Roggeveen
IN den schemergrauwen morgen lag Elisabeth Dussart met wijde, donkere oogen te
staren naar het bleeke licht, dat door de gestreept-linnen gordijnen zeefde. Een vrouw
van even vijftig; haar gelaat was nog frisch roze en wit, maar het rulle haar van blond
tot grijs verbleekt; diepe voren langs haar mond spraken van veel geleden leed. Zij
was ontwaakt door de schuddende ramen: wind rende als een krankzinnige, die met
gesloten oogen op de dingen losslaat, langs de huizen, regen, gelijk een droomer
onverstoorbaar, tokkelde aan de ruiten, eentonige melodie. Dagenlang had het
geregend, het zou weer een vochtige, stormige herfstdag worden.
In de slaapkamer stond alles nog nacht-omsfeerd. Het moest toch al over zeven
zijn, peinsde Elisabeth; ze had Bartha's sloffende voeten over 't portaal hooren gaan.
In het bed naast haar, de rustige ademhaling van Karel, haar man. Wanneer ze haar
oogen zijwaarts wendde, zag ze het pluizig-dunne haar op zijn glimmenden kruin.
En er kroop een lachje in de hoeken van haar mond.
....Hij had altijd baby-haar gehouden; het flodderde op als je ertegen blies, zooals
het onderste dons van een veertje. Maar ze moest het niet tegen hem zeggen. Hij was
een beetje lichtgeraakt, haar Karel.
Voorzichtige stappen schuivelden nader op het portaal. Bartha, die met scheerwater
kwam. Een flinke roffel op de deur.
Meteen schoot Karel - tot wiens diepsten slaap dat geluid doordrong - overeind,
riep luid ‘ja’. Hij rekte zijn armen; mager staken zij omhoog uit de opribbelende
pyama-mouwen, gaapte dan wijd, terwijl hij de oogen nog eens dichtkneep. Trillend
sloten zijn kaken, de tanden rammelden op elkaar. Plots, resoluut het dek terugslaand,
stapte hij het bed uit. Aan nog-even-blijven-liggen had hij nooit toegegeven. Zijn
vrouw deed haar oogen dicht, hield zich slapend. Ze wist: dat had hij liever. Maar
door haar wimpers volgde ze zijn bewegingen - het was gezellig iemand bezig te
zien, terwijl je zelf zoo stil lag - zag hoe hij zijn sokken aantrok en naar de deur liep
om het kannetje heet water te halen, Dan, met krachtigen ruk, haalde hij de gordijnen
open. En nuchter daglicht ontnam alle dingen hun doezeligheid. Water pletste in de
waschkom. Nu Karel met den rug naar haar toe stond, durfde Elisabeth haar oogen
wel open doen. Wanneer ze hem zoo zag, in zijn ondergoed, verloor ze voor een
oogenblik het gevoel van vreesachtig tegen-op-zien, dat haar anders hield bevangen.
Om imposant te zijn, had een man altijd eenig décor noodig. Daar kwam
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bij dat Karel's beenen een beetje krom stonden en hij het begin van een buikje kreeg
- als zijn pak aan was merkte je het niet - en dat gaf haar het geruststellend gevoel:
hij is toch maar een gewoon mensch.
Toen hij zich had gewasschen en de kaarsen op het scheertafeltje aangestoken zonder die voorbereiding zou hij zich snijden, hij was bijziende - kierde langzaam,
piepend, de deur open. Een klein, blond kopje keek onderzoekend om den hoek. Dan,
aarzelend, kwam een tenger jongentje in roze flanellen pyama binnen. Een hand aan
de deurknop, bleef hij staan, draaide wat heen en weer, verlangend kijkend naar
Elisabeths stille hoofd. Zijn gezichtje was broos en doorschijnend bleek, blauw
onderkringd de groote, ernstige oogen.
‘Moeder, bè j'al wakker?’ fluisterde hij.
.... De schat. Ze zou maar doen of ze sliep, anders stuurde Karel hem misschien
weg. Lief dat hij zijn kousen en pantoffels had aangetrokken. Dat drukte ze hem
altijd zoo op het hart....
De man, die zich voor den scheerspiegel aan 't inzeepen was, keek om, één wang
wit van kwabbige zeep; donker stak zijn gekrulde snor er bij af. Hij had een bruin,
schraal gelaat met kleinen, kinderachtigen neus; zijn wenkbrauwen liepen schuin
omhoog en hielden halverwege boven de grijsgroene oogen op. De dunne lippen en
scherpe kin spraken van vastberadenheid.
‘Wat moet jij hier, Jo,’ vroeg hij kortaf, maar niet onvriendelijk.
De groote oogen van het jongetje werden een-al smeeking. Het hoofdje schuin,
vleide hij zacht: ‘Mag ik naar je kijken? Ik zal heusch niks zeggen.’
‘Nou goed,’ zei Karel's gedempte bromstem. ‘Maar dan ook stil zijn. Je moeder
slaapt nog. En niet te dicht bij de ramen. Anders vat je weer koû.’
Stralend, verheugd, teentipte het ventje op zijn bruine pantoffeltjes naar de kaptafel,
trok er met beide handen een voetenkussen onderuit. Dicht voor zijn vader zette hij
dat neer, ging voorzichtig zitten, stond dan weer op om het nog wat naderbij te
schuiven. Eindelijk, bijna tegen Karel's beenen aangekropen, was hij tevreden, sloeg,
even zuchtend van voldoening, de armen over elkaar. Recht naar boven moest hij
kijken - of hij zat op de eerste rij in een bioscoop - om het mannengelaat te kunnen
gadeslaan. Dussart wijdde zijn zoontje verder geen aandacht, stak de kin omhoog;
gelijkmatig schraapte het scheermes langs de gespannen kaak.
‘Vreemd,’ peinsde Elisabeth, stil toekijkend, ‘nooit heeft een van de andere
kinderen zooiets gevraagd. Zouden zij niet gedurfd hebben. Ach, ze wist het wel, al
was het nog zoo akelig .... eigenlijk hielden ze niet van hun vader. Hij was altijd een
man geweest, die geheel voor zijn zaken leefde. Buiten zijn gewone werk om, deed
hij veel aan politiek, redigeerde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

121
een. partij-blad, rende van de eene vergadering naar de andere. Werken en nog eens
werken. Soms werd zij midden in den nacht wakker, dan lag hij in bed nog een of
ander artikel te lezen. En wanneer de kinderen bij hem kwamen, met een verhaal van
school, of vriendjes - iets wat zij heel belangrijk vonden - was het dadelijk: Ja, hoor
'is, ik heb geen tijd. Of hij lachte om hun stotterende woorden. Dat had hen
afgeschrikt. Zij dreven van hem weg, zochten hun heil elders. Nu liet hij er zich bitter
over uit .... Allemaal, behalve Jopie, het nakomertje, waren zij van huis, weggevlogen
.... Al wilde je nog zoo graag, vasthouden kon je ze niet. Acht had ze er gehad, twee
waren gestorven. ‘Iemand als uw man, die zich zoo overwerkt en zijn gezondheid
verwaarloost, heeft eigenlijk geen recht op zooveel kinderen’, zei een strenge dokter
eens tegen haar. Ja God .... ze waren vroeg getrouwd. En Karel was orthodox in zijn
opvattingen; aan geknoei, zooals hij het noemde, had hij nooit willen doen. O, ze
doorleefde nog den angstigen schrik, toen zij, achter in de veertig, bemerkte weer
zwanger te zijn. Ze had geloofd dat de overgang gekomen was, dat zij een oude
vrouw werd. Bij den dood af had ze het gehaald. En het kindje .... zoo zwak, zoo
zwak .... Van het begin af was zijn hartje niet goed. Af en toe kreeg hij toevallen.
Met omfloersten blik keek zij naar het jongetje. Haar hart kromp ineen, wanneer
zij dacht aan blozende, gezonde kinderen en zij zag hem zoo stil, zoo onwezenlijk
kalm met zijn kleine, smalle kopje .... Blauwe adertjes schemerden aan de slapen,
waar langs het zijig-zachte haar viel. Mager, vaal was zijn halsje; de hoekige
schoudertjes bogen naar voren of hij het altijd koud had. En een stem in haar
fluisterde: het kindeke van den dood. Zij sloot de oogen om tranen terug te dringen.
Beheersch je toch, verweet zij zich bitter, waar moest het naar toe, als een ieder
huilde om leed, dat nog niet is geschied. Dan was de ellende der wereld niet te
overzien.
‘Ziezoo’. Karel blies de kaarsen uit. ‘Klaar is Kees’.
‘Achter je oor zit nog een beetje’, durfde Jo bedeesd te zeggen.
‘O’. Hij wreef de laatste vlokjes wit weg. ‘En nou ga jij naar Bartha, hè. Vraag of
ze je aankleedt’.
Het ventje knikte, stond langzaam op. Hij treuzelde nog wat, vroeg dan: ‘Mag ik
nog éventjes voelen hoe zacht je ben?’
‘Malle jongen’, bromde Karel. ‘Nou, vooruit dan maar’. En hij bukte zich.
Voorzichtig streelden de dunne vingertjes over zijn gladde wang. Dan kwam een
koud neusje er aan snuiven.
‘Hè’, schokte hij in gemaakten schrik overeind. ‘Je lijkt wel een hondje.’
‘Een .... hondje....’ lachte het jongetje en hij kreeg het benauwd ervan.
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‘Sht’, schudde Karel het hoofd, waarschuwend naar moeder's bed kijkend. ‘Ga nou
maar, broekemanne'tje’. Hij deed de deur voor hem open.
.... Als hij wist dat ik luisterde, dacht Elisabeth. Doodsbang was hij om sentimenteel
te worden genoemd, schaamde zich voor iedere gevoelsuiting. Tegen de andere
kinderen had hij nooit zulke dingen gezegd. Slaperig hoorde ze, hoe haar man
kleerhaken in de kast verhing, zich ritselend kleedde. Eindelijk had hij ook zijn
laarzen dicht geregen, kwam krakend aanloopen.
‘Kwart voor acht, Lies.’ Zij opende haar oogen. Hij vond het heel gewoon dat zij
dadelijk wakker werd, als hij riep.
‘Ja, ik kom.’ En zoodra hij de deur achter zich had toegetrokken, slipte zij haar
bed uit.
Een half uur later, zaten zij gedrieën in de eetkamer, een klein, langwerpig vertrek,
dat uitkeek op balcons en stadstuintjes, waar de laatste rozen verwoeien en gele
blaren plakten aan de natte aarde. Karel proefde zijn havermout met viezig vertrokken
gezicht.
‘Weer aangebrand’, foeterde hij. ‘Kan je nou niet 'is zorgen dat het anders wordt.
Ik kan die pap zoo niet eten’. Hij schoof het half volle bord op zij, smeerde zich
driftig een beschuit.
Zijn vrouw, in ochtendjapon nog, tegenover hem aan tafel, keek bezorgd naar zijn
gezicht. Achter de lorgnet knipperden zenuwachtig zijn oogen, trillinkjes waren op
zij van den smallen mond.
.... Zeker weer narigheid in de zaak. Ze durfde niet vragen. Hij praatte er nooit
over.
Jopie, een kleine matroos in zijn blauw en witte pakje, blikte van de een naar den
ander, vergat te eten.
‘Toe vent, maak dat je boterham op komt,’ drong zij vriendelijk aan.
Gehoorzaam nam hij een hapje. Dan zat hij weer voor zich uit te staren, opende
een paar maal zijn mondje, of hij iets zeggen wou.
Eindelijk, terwijl een snelle blos zijn wangen kleurde, kwam de lang overwogen
vraag: ‘Mag ik straks met het zwaantje spelen?’
Elisabeth keek naar haar man. ‘Ja, dat moet je maar aan vader vragen,’ zei ze,
bijna onmerkbaar ironisch.
‘Wat,’ kwam Karel, even afwezig. En, of hij dan de vraag pas hoorde: ‘Ach, maar
dat weet hij toch wel. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen. Het is geen
kinderspeelgoed en daarmee uit.’ Hij schouderschokte ongeduldig. ‘Dat eeuwige
gezeur moet-ie afleeren.’
Bij ieder woord van zijn vader was Jo's gezichtje meer en meer betrokken, zijn
lijfje van louter mistroostigheid ineengezakt, 't geen hem nóg nietiger deed schijnen.
De grijze oogen, droef-verwijtend, starend naar Karel's boos gelaat, zwollen
langzaam-aan vol tranen.
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Meelijdend legde Elisabeth, een hand op zijn hoofdje.
‘Stil nou maar’, troostte ze, ‘je hebt nog genoeg andere dingen. Dat dikke konijn,
weet je wel? En je olifant! Die zullen we straks 'is te voorschijn halen, hè?’ Jo knikte,
deed zijn best de tranen in te slikken. Elisabeth voelde doffen wrok jegens haar man.
Overdreven vond ze die bezorgdheid voor het ivoren zwaantje, dat op zijn schrijftafel
stond te pronk. Nou ja, het kwam uit zijn moeders huis. Maar mocht Jo het daarom
niet 'is in zijn handjes hebben? Een kind, dat zoo voorzichtig met de dingen omging.
Waarom hij er mee spelen wilde, begreep ze trouwens niet. Hij vond het blijkbaar
even mooi als Karel zelf. Zij had het altijd een leelijk ding gevonden....
Onbewust was Elisabeth jaloersch op Karel's angstige waakzaamheid voor het
onnoozele zwaantje, dat hem met zijn jeugd scheen te verbinden, herinneringen deed
opleven aan een voorbijen tijd, waarin hij anderen had liefgehad dan haar.
‘Jij geeft die jongen ook veel te veel zijn zin, hij wordt maar dwingerig,’ bromde
Karel nog. Met moeite hield zij een verontwaardigd antwoord in. Bestond er zachter
kind dan Jo?
Enfin, ze zou Karel's woorden maar niet tellen. Hij was nu eenmaal in een kwade
bui en die moest hij thuis luchten. Vroeger, toen zij nog zoo dom was er tegenin te
gaan, had hij eens gezegd: ‘Waar zou ik anders kwaad zijn dan hier? Op straat soms,
of op de Beurs?’ Na dien tijd liet ze hem maar uitvaren; hij kwam vanzelf wel weer
bij.
Karel, jachtig zijn laatste thee naar binnen spoelend, vergeleek zijn horloge met
de hangklok, schoof dan zijn stoel achteruit.
‘Ik moet gaan. Wil wat vroeg op kantoor zijn, om met van der Meer te spreken.’
Al pratende liep hij de gang in. Elisabeth volgde hem haastig, schuierde in de
schemerige hall zijn jas en hoed, pakte in het kleine bruine koffertje de sandwiches
voor het twaalfuurtje. - Hij bleef altijd op kantoor omdat alle klerken weggingen.
Hij kuste haar vluchtig. ‘Adieu hoor. Tot straks.’ Dan haastte hij de trap af. ‘Wind
je maar niet te veel op,’ riep ze hem bezorgd na. Hij schudde het hoofd en maakte
een wegwerpend gebaar. Dreunend viel de voordeur in het slot.
Op een drafje liep ze naar de woonkamer, om hem daar, voor het erker-raam, na
te kijken. De regen viel bij stralen.
.... Als hij maar niet lang op de tram moest wachten, koud en huiverig werd. Ze
was zoo bang voor zijn keel. Dat hij ook nooit binnen wou gaan zitten, altijd op dat
tochtige achterbalcon stond....
Dankbaar, een verheugden lach over haar gelaat, wuifde ze terug, toen hij zich
nog even omkeerde, voor hij den hoek omging. Nadat hij weg was, bleef ze nog
staren, in gedachten. ‘Ik moet Bartha toch eens wat
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zeggen van die havermout,’ mompelde ze. Ze had een hekel aan vitten, maar dit werd
toch al te erg. En ze begon er genoeg van te krijgen dat het altijd op haar hoofd
neerkwam. Karel's humeur werd er toch al niet beter op, den laatsten tijd. Och, als
ze er aan terug dacht, hoe 'n lieve, zachte jongen hij in hun verlovingstijd was geweest.
Het geluk .... je scheen het nu eenmaal niet te mogen vasthouden; het glipte als zand
door je vingers. Maar toch hunkerde je soms naar wat meer hartelijkheid. Af en toe
betrapte zij zich op vrees voor Karel. Dat moest toch niet mogelijk zijn, tusschen
man en vrouw. Man en vrouw.... Hoe lang was het geleden, dat zij elkaar innig hadden
omhelsd, voelend elkaar lief te hebben, toe te behooren voor altijd? Zij popelde soms
van verlangen, de armen om zijn hals te slaan en te vragen: ‘Hou je nog van me?’
‘Lieveling....’, zou ze willen fluisteren. Maar ze durfde niet. Een vreemde schaamte,
vrees door zijn koele verbaasdheid vernederd te worden, weerhielden haar. Hij scheen
wel alle teedere woorden vergeten, die zijn streelende stem had gezegd .... vroeger.
Zijn nuchterheid snoerde haar lippen. Zij moest haar liefde in ketenen binden, haar
hart was berstens vol.
Jopie's geboorte - met hoeveel kloppende vrees ook tegemoet gezien - had haar
de schuchtere hoop gegeven: Misschien zal dit late kind ons weer bijeenbrengen,
herbloeien doen, wat door de jaren is gaan kwijnen. Zij werd bitter teleurgesteld, het
kindje verteederde Karel, maar voor haar bleef hij dezelfde, zoodat zij zich armelijk
jaloersch voelde, soms, op het kleine wicht. Hij had toch zooveel van haar gehouden,
Karel. Hoe haatte zij, fel, dat moordend-drukke zaakbestaan, dat zijn krachten had
opgeslorpt, hem van haar ontroofd. En het noodlot wilde, dat zij niet een dier vrouwen
was, die in het moeder-zijn, aanhankelijkheid hunner kinderen, bevrediging vinden.
Zij bleef een hongerende minnares. Het hielp niet of zij ertegen vocht, zoo had de
natuur haar gemaakt. Alles zou zij willen geven om nog eens te beleven die straling,
die adembeklemmende zaligheid, van haar eerste huwelijksjaren....
Machinaal schoof zij de vitrages dicht, keerde loom terug naar de eetkamer. Daar
vond ze Jopie, met zijn hoofdje op tafel, geluidloos snikkend. ‘Maar kind’, deed ze
geschrokken, ‘wat is er?’ Ze boog zich over hem, tilde het blonde kopje op, trok met
zachten dwang de handjes weg, die hij stijf voor zijn oogen hield. Zijn gezichtje was
gezwollen van 't huilen, het oogenwit flets, rood dooraderd.
‘Kindje, kindje dan toch.’ Ze nam hem op haar schoot, veegde de tranen van zijn
wangen, wiegde hem zacht, of hij een baby nog was, die zoo tot kalmte gebracht
moest worden.
.... Alle opwinding vermijden, had dokter gezegd. Maar jawel....
‘Wat is er nu toch? Zeg het moeder maar.’
Het schreien had hem ten doode vermoeid; als een geknakte bloem hing
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zijn hoofdje tegen haar borst. Hokkende bracht hij uit: ‘Vader .... heeft me.... geen
zoentje gegeven.’
‘O’, zei ze, verlicht. ‘Is dat alles, gekke jongen. Vader had ook zoo'n haast. Als
hij terugkomt moet hij je maar eens flink pakken, hè?’
Hij knikte, kalmeerde. Even lag hij stil. Nu de opwinding zakte, trok het rood
langzaam weg uit zijn gezicht, maakte plaats voor een vale bleekheid. De oogen
openend, vroeg hij, kijkend in het teeder moedergelaat: ‘Is.... hij dan niet kwaad
meer?’
‘Welnee!’ verjoeg zij den laatsten angst, ‘wees maar gerust hoor. En eet nog maar
lekker je broodje op. Kijk 'is, moeder heeft het in kleine blokjes voor je gesneden.
Eten is goed voor je. Je wilt toch een groote jongen worden?’
‘Ja....’
‘Nou. Moeder moet effen naar Bartha. Zal je dan niet meer huilen? Hè?’ Hij knikte
nee. Ze zette hem weer op zijn stoel, streek het haar van zijn klamme voorhoofd.
Dan drukte zij er een kus op en ging.
Toen zij, rood van beleediging om het brutale antwoord, dat de meid gegeven had,
de eetkamer weer binnenkwam, was zij, even, teveel buiten zichzelve om naar het
kind te kijken. Maar haar woede zakte snel, en zoodra zij kalmeerde, drong tot haar
door, dat Jo niet meer op zijn stoeltje zat.
‘Jopie!’ riep ze. Geen antwoord. Hij was toch niet onder tafel gekropen? Zulke
dingen deed hij nooit. Ze tilde het kleed op. Een gil bestierf in haar keel. Met open
angstmond, oogen wild van ontzetting, bleef zij even zoo, niet in staat zich te
verroeren, als versteend van schrik. Het kind lag half onder tafel; zijn hoofd hing
slap tegen den stoelpoot. Een krankzinnige vrees maakte haar gansche lijf aan 't
beven; beurtelings rood en bleek werd haar gelaat. Eindelijk - het leek haar, of zij
een eeuwigheid zoo had gestaan - wist zij als uit een ban, die haar lichaam in
willoosheid gevangen hield, los te breken, stortte naar de keuken.
‘Bartha’, hijgde zij, ‘Jo!.... Kom gauw!’
In schrik liet de dikke, sluikharige meid een kopje vallen, dat neer-rinkelde op het
steenen aanrecht; haar groote pantoffelvoeten haastten sloffend achter haar meesteres
aan. De ruzie van een oogenblik tevoren was geheel vergeten. Elisabeth leunde tegen
de deurpost. In haar oogen hulpeloosheid, vrees voor het allerergste. Als smeekend
om bijstand, keek zij de andere vrouw aan.
‘O God .... ik kan niet .... ik durf niet,’ kreunde zij eindelijk, zenuwsnikte droog.
‘Zal ik dan, mevrouw,’ bood Bartha aan, half door meelij, half door felle
nieuwsgierigheid gedreven, Ze deed een stap naar voren. Dat bracht de moeder tot
bezinning. ‘Nee,’ kwam, bijna bits, haar stem. Ze wilde
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toch niet dat een ander hem vóór haar aanraakte. En ze schaamde zich om haar
zwakheid. Geen oogenblik had ze bij hem vandaan moeten loopen.
‘Help me de tafel verschuiven.’ Bartha gehoorzaamde, overbluft door die snelle
verandering in Elisabeths houding. Maar een uitroep van afschuw en ontsteltenis
kon ze niet bedwingen, toen zij het kind zag.
‘Hij ziet blauw,’ kreet ze, klakkeloos uitzeggend, wat de moeder niet had willen
zien. Een messteek door Elisabeth's hart. De pijn van binnen deed haar zoo duizelen,
dat het een oogenblik scheen of zij zelf tegen de grond zou slaan. Met uiterste
inspanning herstelde zij zich.
‘Neem jij de voeten,’ sprak ze klankloos.
En voorzichtig, in stille overeenkomst, droegen zij het slappe kind naar zijn bedje.
Zijn druipende paraplu in de eene hand, de andere geklemd om een koperen stang,
stond Karel op het achterbalcon van de propvolle tram. Hij hield zijn lichaam
angstvallig stijf, het hoofd een weinig gebogen, om niet in aanraking te komen met
de zwoegende boezem eener dikke burgerjuffrouw achter hem - hijgend en blazend
van het harde loopen - en de straaltjes te ontwijken, die van haar luifelhoed gleden.
Zijn voeten stonden wijd uiteen, ieder aan een kant der bultig puilende, geelleeren
koffer, waarover een kleine, bleeke handelsreiziger met kwieke oogen waakte. Hij
staarde naar buiten, zonder te zien den pletsenden regen - druppels huppelden op van
de keien - de glimmende, verlaten straten en natte huizen, waar menschen scholen
in portieken, zorgelijk turend naar de lucht, of het nog niet opklaren ging. In gedachten
sprak hij reeds met zijn jongen directeur van der Meer. Jarenlang was hij diens vaders
zaakwaarnemer geweest. De firma deed in copra en rubber en stond op de Beurs als
soliede bekend. Met den plotsen dood van den ouden heer was een ommekeer
gekomen. Zijn eerzuchtige opvolger wilde zelf de zaak drijven, speculeerde er
roekeloos op los. Terwille van den gestorvene, verdroeg Karel lang alle vernederingen
die den hoogmoedigen jongeman hem aandeed, verbeet zijn ergernis om de gevaarlijke
grillen. Maar nu was de maat volgeloopen. Als hij nog langer machteloos moest
aanzien, hoe de zaak verliep, langzaam naar den kelder ging, zouden zijn zenuwen
er onder bezwijken. Breken wilde hij met den jongen gek, hem onverbloemd de
waarheid zeggen.
‘Kaazersgracht’, riep de conducteur. Den dagelijkschen vierduit in gedachten
houdend, maakte hij plaats voor Karel, sloeg beleefd een vinger aan de pet ‘meneer’.
Toen Karel zijn privé vertrek binnenkwam, zat zijn secretaris, een blozende, blonde
jongen, al ijverig te schrijven.
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‘Môge meneer’, groette hij opgewekt, sprong gedienstig op, om den chef uit zijn
natten overjas te helpen.
‘Dankje, den Does,’ zei Karel dof. Dan, naar zijn schrijftafel loopend: Wil je even
naar mijnheer van der Meer gaan, vragen of ik hem dadelijk kan spreken’.
‘Zeker meneer.’ De jongeman, die op salarisverhooging hoopte, haastte weg.
Met een zucht zette Karel zich in zijn bureau-stoel, leunde tegen het kussen, dat
zijn vrouw voor hem geborduurd had. Hij nam een paar brieven op, bekeek den
afzendersnaam, gooide ze weer neer. Zenuwachtig betrommelden zijn vingers het
hout. ‘Als die vent me nu maar niet wachten laat,’ mompelde hij. Plots, rinkelen van
het telefoon-belletje bij zijn hoofd. Met gewend gebaar nam hij den hoorn van den
haak, sprak mechanisch: ‘Van der Meer.’
Hij verwachtte een droge mannestem te zullen hooren, schrok van het trillend
geluid.
‘Ben u daar zellef, meneer?’
....Bartha! doorflitste hem.
‘Ja’, deed hij kalm, wijl zijn hart in angstig voorgevoelen bonsde.
‘Wat is er aan de hand’.
‘O .... of u dalijk, asjeblieft dâlijk .... thuis wil komme. Jo .... heb weer een toeval
gehad.’
Een rilling langs zijn rug.
.... Is het erg?’ wilde hij nog vragen, de woorden kwamen niet door zijn
toegesnoerden keel.
‘Goed.... Ik kom,’ wist hij uit te brengen. Handelend als in een droom, deed hij
zijn natte kleeren weer aan. De dingen, die zijn hoofd dien morgen hadden gevuld,
van brandend belang waren geweest, vielen weg, weken voor dat eene: Jopie. Zonder
nog te denken aan zijn secretaris, van der Meer, liep hij weg, holde de breede,
gebeeldhouwde trappen af, de marmeren gang door. Struikelend van drift, viel hij
bijna op de steenen treden der stoep. Buiten, hoofd voorover, haastte hij verder op
zijn trillende beenen. Hij had zijn paraplu vergeten - regen striemde zijn gelaat merkte niet dat zijn jas openwoei; de panden fladderden in den wind. Menschen
bleven staan om hem na te zien, keken elkaar aan met opgetrokken wenkbrauwen.
‘Bankdief,’ opperde, lachend de een. ‘Ontvluchte krankzinnige,’ vond een ander.
Diep ademhijgend, bereikte Karel het Leidscheplein, nam een taxi. In zijn hevigen
drang om weg te komen, die zich uiten moest in lichaamsbeweging, had hij zich geen
tijd gegund, er op kantoor een te bestellen. Neerzittend in de kussens, kon hij nauw
op adem komen; zijn longen leken door schroeven beklemd; een gierend geluid kwam
uit zijn
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mond. De tocht naar huis leek een eeuwigheid te duren. Telkens wanneer de chauffeur
stoppen moest voor een tram of verkeersagent, zat hij te handenwringen van ongeduld;
het zweet brak hem uit; hij had wel alles op zij willen duwen, zelf aan het stuur gaan
zitten, om er op los te vliegen.
‘O God maak toch af, maak toch af,’ fluisterde hij, wanhopig in zijn
machteloosheid.
Eindelijk, de laatste hoek; hij stond voor zijn huisdeur. Het verbaasde hem dat de
man nog kalm op geld wachtte, hem niet aanspoorde: Ga toch naar binnen.
Zijn handen beefden zoo, dat hij den sleutel verscheidene malen naast het slot
stak. Zijn knieën knikten, of hij lang ziek was geweest, toen hij ten leste de trap
beklom.
Boven, in de schemerige voorkamer, vond hij zijn vrouw en den dokter, een
forschen, baardigen man. Angstig speurden zijn oogen over hun gelaten. Er werd
geen groet gewisseld. De jonge dokter zuchtte, meewarig. Zijn vrouw keek hem aan
met doffe, roode oogen. Een blik die alles uitdrukte. Hulpeloos kwam zij een stap
naar hem toe, poogde te spreken. Een droge snik hokte in haar keel.
Hij boog het hoofd. Een oud en moe man. Zijn hart deed pijn bij iederen klop.
‘Hoe kon het, zoo opeens,’ vroeg hij eindelijk, heesch.
Steun-zoekend keek Elisabeth naar den dokter. Die, mismoedig, trok de schouders
op, mompelde: ‘Tja. De minste opwinding .... 't Was altijd te verwachten.’ En
hartstochtelijk bezwoer zich de moeder: ‘Nooit zal ik Karel zeggen waarom het kind
zoo huilde.’
Toen de dokter weg was, gingen zij samen naar boven. Zwijgend stonden ze voor
het bedje. Karel, roerloos, staarde naar het stil gezichtje. Nooit meer zouden de grijze
oogen naar hem kijken, nooit het kleine mondje naar hem lachen, de vingertjes aaien
over zijn wang, zooals dien morgen nog. God, o God .... welk een leegte in de
toekomst! Hij kreunde, keerde zich hulpeloos naar zijn vrouw. Haar oogen vloeiden
over van meelij en liefde. Een schorre snik en hij was in haar armen, zijn hoofd aan
haar schouder. En door haar leed schoot als een troostende straal: Zou ik hem nu
teruggevonden hebben....?
's Avonds, zijn vrouw sluimerde in haar leunstoel, sloop Karel op de teenen bij haar
vandaan en naar het halfdonker kamertje, waar het doode kindje lag. Hij bukte over
het bedje en legde iets kleins en wits tusschen de even geopende handjes. Het was
het zwaantje van zijn moeder. En wijl hij voorzichtig de koude vingertjes er omheen
vouwde, fluisterde hij: ‘Nu mag je het altijd houden....’
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Herinnering,
door R.H. van Gulik.
‘Thus at Babylon every woman, whether rich or poor, had once in her life
to submit to the embraces of a stranger at the temple of Astarte....’
FRAZER, Golden Bough.
‘Ook nu weer gaan de gouden verten glanzen,
Waarheen, als steeds ten avond, nu uw blik weer dwaalt:
Daar spreidt zich in wijde vergezichten het korenland,
Dat mijn is, naar ge weet,
Tot waar ginds de zon vergoudend nederdaalt.
Uw vreemde schoone oogen zien
Naar lang-verleden dingen, die mijn oogen niet zagen....
Ge moet niet weenen, nu. Ge weet, dat ge mij kunt vragen
Der schatten velerlei, de roodgepurperde, paarsomgloeide,
Of goud-overglansde....
Maar meer dan door ambergeur en gaas omvaagd
Zijt gij. door vroegere dingen, van mij ongeweten.
De droeve stemmingen, die u beroeren
Gaan voor mijn grove ziel verloren....
Waar toeft uw denken, als uw slanke handen
In hun afwezig spel mijn oog bekoren?’
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‘Heer, veel dingen bleven beter diep verzwegen....
Doch daar de milde vrede dezer avondstond
Gespreid ligt over uw gelaat....
Heer, weet, dat eens, toen allerwegen
De maagden trokken naar Astarte's heiligdom,
Waar boven bronzen vaten wierookwolken verijlen gaan
Naar de lichte tuinen, waar zij zacht verdroomen....
Toen bloeiden rozen in Astarte's dreven,
En tusschen rozen werd mij het zoet geheim onthuld.
Van deze rozen bleef de nooit-vergeten geur
Voor altijd met mijn denken dicht verweven....
Al wat ik geven kon, heb ik toen gegeven
Wat toen geweest is, zal nooit meer komen....
Al wat ik wenschen kon, is toen vervuld.
Heer, niet toornig is uw blik....
Ik weet aan de groeven om uw strakken mond
Dat meer gij hebt gehoopt, dan u kon schenken het leven;
Dat gij begrijpen kunt het treuren om vergaan geluk,
En dus vergeven....’
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. Slauerhoff, Schuim en Asch, verhalen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1930.
Slauerhoff - zonder twijfel een der meest begaafde, maar ook een der zonderlingste
onder onze jonge schrijvers. Ik zeg: jonge, en niet: moderne, want - ja, hij zélf is
zeker van zijn tijd, maar in zijn schrijfwijze is niets ‘moderns’, niets ‘dernier bateau’,
te ontdekken. Veeleer zou ik hem romantisch en, in zijn beste momenten, zelfs
klassiek durven noemen, want zóó als Slauerhoff vertelt zóó heeft het menschdom
het altijd gedaan; hij is de eenvoud zelf, kent geen bizondere stijlzorgen - om van
manier of maniertjes in 't geheel niet te gewagen! Slauerhoff en klassiek, het schijnt
wel verregaand idioot - nog zelden heb ik een schrijver ontmoet zóó nonchalant als
hij en zoo verbluffend ongelijk in zijn gepassioneerde uitingen, zijn bonte schrifturen.
In zijn verzen hoeveel regels en strophen die onmiddellijk diep doortasten - hoeveel
andere die haast iedere werking missen. En nu dit proza! Waarom vult een auteur,
die een schitterend verhaal als L a r r i o s kan schrijven, zijn bundel aan met iets als
S u c h i s L i f e i n C h i n a , een prozaschrijfsel, o, vol menschelijkheid, vol rake
trekjes en pittige beschrijving, maar dat even goed half zoo lang, of twee maal zoo
lang had kunnen zijn, een ‘verhaal’ zonder éénig verhaal,.... ‘schuim en asch’....
Die titel is voortreflijk, ja rechtaf geniaal als vondst. Niets dan schuim en asch
inderdaad schijnt van het leven over te blijven in ál deze vertelsels. Slauerhoff is een
fel hartstochtelijke, die zijn leven doorbrengt wankelende tusschen hoogste
levensvreugde - vreugde aan schoonheid beleefd in de eerste plaats - en wanhoop.
Het is in zijn verzen vooral dat hij zijn verrukkingen geuit heeft - ook de schrijver
van dit proza herinnert ze zich, maar oneindig scherper: de bitteiste ontgoocheling.
Hierin vooral herkent men den jongen man van zijn tijd, aangegrepen door den oorlog
het eerst, daarna door de algemeene ellende, die hij leert kennen op zijn zwerftochten
om de wereld. Nog weinig dichters - men kan er van op aan - die zich zoozeer
eenzaam, zoozeer banneling gevoeld hebben als hij. Vreemde wisselwerking: juist
naar zulke zich het eenzaamst wanenden gaat vaak de sterkste sympathie uit.
‘De Erfgenaam’, het eerste verhaal in dezen bundel, - de lezers van Elseviers
kennen het trouwens - nog niet veel meer dan een spel, een hoonend spel met
menschelijke poppen, kon en kan ik er in zien. Dit los daarheen geworpen ding heeft
zijn schrijver zelf weinig gedaan. Maar dadelijk daarop: H e t E i n d v a n h e t
L i e d , zoo vol zelfbeschuldiging,
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de kreet van een lijdend mensch om zijn ellendige aardschheid. Dit verhaal en
‘Larrios’ stellen voor mij de waarde van Slauerhoff's eersten prozabundel vast. Al
dadelijk de eerste bladzijden, hoe meesterlijk van directheid, alles overwinnende
oprechtheid. Maar ook in het verdere zijn bladzijden die een Edgar Allen Poe, een
Villiers de l'Isle Adam waardig zouden zijn. Ik noem deze namen natuurlijk omdat
het verhaal ze mij te binnen brengt. Het vreeselijk zoeken van een ongelukkigen man
naar Háár - naar het geluk dat hij verlaten heeft, zelden werd het overtuigender
neergeschreven dan in deze twee verhalen: ‘Het Eind van het Lied’ en ‘Larrios’....
Daartusschen staat dan nog: D e l a a t s t e R e i s v a n d e N y b o r g , geboren
uit hetzelfde wanhoopssentiment zonder verheffing, dat ook ‘S u c h i s L i f e i n
C h i n a heeft ingegeven, maar gelukkig veel meer verhaal geworden dan dat laatste....
geschrift (ik weet niet welken soortnaam ik er aan geven moet; ik hoopte zoo dat wij
deze ‘tranches de vie’ nu voor goed kwijt waren!)
Maar Larrios, Larrios! Dit is vol verheffing; de echte, stralende liefdesverheffing
leeft er in. Het is zijn diepe, en zoo eenvoudig beleefde liefde, die den zeeman - den
‘ik’ van het verhaal - tot alles, tot het opperste offer, tot het onuitputtelijkst geduld
en de ontzaglijkste inspanning, in staat maakt. Deze zeeman, die in zijn zeldzame
eenzame uren de beeltenis der maar zoo kort geziene geliefde in het hout van zijn
hut snijdt - dit prachtig sobere verhaal van een echten held, zooals er goddank nog
altijd kúnnen zijn, ik zal het nooit vergeten.
Laat ik, tot besluit van dit stukje, het slot van ‘Larrios’ - dat wat er staat nadat zijn
buitensporig geliefde in dezen zeeman door haar zelf is ‘omgebracht’, in eerbied
afschrijven:
‘Ik hoef mij het leven niet te nemen. Als ik vannacht, of over een paar nachten,
weer in een logies lig van een nameloos schip, een stuk vuil tusschen ander vuil, en
de nacht en de zee staan om het schip, is het dan niet evengoed, vooral als ik nooit
meer aan land kom en lig onder de lage balken, in de smalle kooi, molm hout tegen
hoofd en voeten en boven mijn lichaam, is dat niet hetzelfde als ‘En als ik, den eersten nacht van land af, een stuk hout dat mij jaren lang na was
als een deel van mijn lichaam, samenbind met een steen en dat neer laat vallen van
de plecht: een, twee, drie, voor eeuwig; is dat niet evengoed als een touw om mijn
hals, of een roosterbaar aan de voeten?
‘Alles kan zoo blijven. Wat is er eigenlijk ook veranderd?’
H.R.

Net Houwink, Gelukkig in de Liefde, Amsterdam, N.V. Em. Querido's
Uitgeversmij. 1929.
Ik herinner me, een jaar zoowat geleden, van deze jonge schrijfster een
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boek gelezen en besproken te hebben, een roman die mij dadelijk trof door een
onmiskenbaar talent - dat aandeed als kloek en mannelijk. Het gevoel leefde er
eenigszins teruggetrokken in; als geheel was het als kunst nog niet rijp en bloeiend,
maar zeker de moeite waard en sympathiek. Net Houwink's nieuwe roman wijst op
den groei van haar talent en van haar persoonlijkheid. Zij schrijft niet bepaald ‘mooi’
(wordt daar nog wel naar gestreefd door onze jongeren?) maar haar stijl is lenig en
gespierd; concreet en compact is haar wijze van behandelen. Sober en
waarheidslievend is zij in haar typeeringen, ook overschrijdt zij nergens de grenzen
van haar talent. Haar kunst geeft voorloopig nog geen groote suggesties, maar haar
werk is door en door objectief (wat voor een vrouw een zeldzame verdienste is).
Menschkundig is haar werk zich aan het verdiepen en de mannelijke hoofdpersoon
is bijzonder geslaagd; ‘gelukkig in de liefde’, maar toch eenzaam, ook in zijn huwelijk,
is hij een mooi, geestelijk gezond voorbeeld van een sterken, beheerschten, toch
gevoeligen en innerlijk beschaafden man.
Ik kijk verlangend uit naar een volgend boek van Net Houwink.
JO DE WIT.

Ru le Chevalier en George Kettmann, De Vlam der Steden, Amsterdam.
P.N. van Kampen.
Meer dan 500 blz. druks! Deze auteurs hebben moed, werkkracht en zelfvertrouwen.
Er is met veel geduld, met liefde en hartstocht aan dit boek gearbeid en deze
eigenschappen wekken een gevoel van eerbied op. Deze beide auteurs hebben den
moed gehad iets groots te ondernemen. Zij wilden het moderne leven en daarvan
allerlei gestalten uitbeelden. Een modern epos van den metropool. Zij brengen
daarmee een nieuw, frisch element in de letterkunde van ons land. Wel ontmoet men
meer en meer in romans een streven om het leven breed te zien (niet alleen diep)
maar hier is deze drang weer zeer positief - ja, zelfs wat te opzettelijk, te krampachtig.
De schrijvers weten niets te suggereeren, zij omschrijven te veel. Zij zijn breedsprakig
in hun karakteristieken (die overigens menschkundig dikwijls heel goed zijn). Zij
zijn te zeer gespitst op volledigheid, en disschen heel hun voorraad materiaal op, in
stee van een keus te doen. Is kunst niet steeds, en vooral: een keuze? Veel menschen,
vooral mannen, ontmoeten wij in dit boek, mannen met een barnende wil tot den
daad, met eerzucht, met sterke, natuurlijke passies. Maar ook de zich meer
bezinnenden, die een onuitroeibaar ideaal in zich dragen. Al deze mannen leven in
hun werk, maar daar naast is steeds, dicht bij of ver, de vrouw. De liefde, de
vervoering van de hartstocht, wordt ons beurtelings beschreven als een doem en als
een rijkdom, inhaerent aan het mannebestaan. Werkelijk, wij
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hooren telkens iets dat opstijgt uit het veelstemmige concert der groote stadsmenigte:
een zielekreet, een scheppende gedachte.
Had dit boek maar de dikte van zoo'n Fransch geel deeltje - dat immers ook dit
alles - en nog meer, kan bevatten!
JO DE WIT.

Adr. Trabak, De Terugweg, Amsterdam, Ned. Uitgeversmaatschappij,
1929.
Een boek dat treft door zijn naakte eerlijkheid, waarmee de gruwelijkste verschijnselen
worden besproken. De drang naar het eigen geslacht wordt ons beschreven op een
wijze die geen sentimentaliteit of zelfverweekelijking vertoont, die rauw is,
onomwonden - maar nergens stootend. De op sensatie beluste lezers zullen hier niets,
maar ook niéts vinden. Er ontbreekt aan het boek een zekere helderheid, een logische
samenhang, en het mist ook een eigen stijl. Het is of de meeste jongeren reeds tevreden
zijn, als zij een behoorlijken stijl bezitten.
Als beeld van menschelijk lijden is het boek wel interessant; het is duidelijk dat
leed en bezonkenheid den auteur tot schrijven bracht, maar er zijn toch gedeelten die
gedragen worden door gevoelsexplosies die ons niet recht begrijpelijk gemaakt
worden. Het is ten slotte geen werk dat ons een diep inzicht geeft in een bepaalde
physiologische of geestelijke afwijking.
Het is schrijnend voor vele treffende details, maar de verschillende episodes zijn
zwak met elkander verbonden en de diepe val van den hoofdpersoon maakt nergens
den indruk van een fataliteit of een psychise noodzaak. Wreed en duister blijft ons
veel, terwijl daarnaast soms menschelijk gevoel onze sympathie wekt en ons soms
ook een kijk gegund wordt op bepaalde vormen van maatschappelijk leven die wij
nog niet zóó kenden.
JO DE WIT.

Piet van Veen, Fouten. Amsterdam, Nederl. Uitgevers-Mij, 1929.
Wat moeten we eigenlijk zeggen van zoo'n romannetje? Al lezende denken we aldoor
dat we nog steeds bij den aanloop verwijlen, dat de kèrn, waar het om gaat, nog
komen moet, en als we aan het einde zijn, staan we er verslagen bij, wêe van het
zeurderig relaas over een onbenullig en plat huwelijksleven.
We begrijpen er niets van! Het lijkt nog het meest op een belachelijke nageboorte
van psychologie à la Strindberg of Ibsen; een koude uiteenrafeling van de verwording
eener liefde, maar zoo geheel van inzicht en geest ontbloot, en alleen maar hier en
daar sentimenteel of platwegoprecht, dat we ons met een plotselinge liefde de
beschaving van een Ibsen en Strindberg voor den geest halen.
JO DE WIT.
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S. de Vries Jr., Max, mijn jongen. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's U.M.,
1928.
Dit moet wel het boek zijn van iemand, die behoort tot hen over wie Glaeser zijn
‘Jahrgang 1902’ schreef. Het is alles grauw en wrang. En alleen in de opzettelijkheid
en het overdrevene herkennen wij het jong-zijn van den auteur. Vooral het
melo-dramatisch slot is in dit opzicht bijna ‘verkwikkend’!
Maar waarom, vragen wij ons af, worden dergelijke boeken geschreven? Toch
niet, omdat de schrijver niet zwijgen kàn?! Wij beginnen te gelooven, dat ook in
onze letterkunde het confectie-werk sterk begint door te dringen, de
romans-met-een-luchtje, die hun weg wel vinden naar de bibliotheken. Er is niets in
dit boek, dat ons ook maar een oogenblik gevoelen doet: de noodzaak van het
geschreven-zijn. En dat is wel het ergste ten slotte wat men van een boek zeggen
kan.
Een groote geblaseerdheid, die slechts moeilijk een wanhopig,
geenuitweg-meer-weten verbergt, schijnt ons even karakteristiek voor de hoofdpersoon
als voor den schrijver van dezen roman. Dit lijkt wellicht op het eerste gezicht in
tegenspraak te zijn met hetgeen zoo juist over de penetratie van confectie-werk in
onze litteratuur werd gezegd. Doch bij nadere beschouwing dekken deze beide
uitspraken - helaas! - elkaar volkomen. Want deze de Vries is als zijn
proza-schrijvende naamgenoot geenszins van talent verstoken. Dat merkt men meer
dan eenmaal aan allerhande details. Doch wat Maurits de Vries wèl bezit: een vurige,
schier dostojewskyaansche liefde voor het leven in al zijn hoogten en diepten, dat
mist S. de Vries jr., laten wij zeggen ‘voorloopig’, nog geheel. Er is een zekere zucht
merkbaar in zijn boek om het leven vooral maar zoo gauw mogelijk ‘in z'n zak te
hebben’, maar om vooral te weten, te weten en nog eens te weten! Deze trek moge
inhaerent zijn aan des schrijvers veronderstelde jeugd, zij ‘nekt’ hem als kunstenaar.
Want wat is kunst, die niet geboren wordt uit datgene wat alle weten en ook alle
wetens l u s t te boven gaat.
Zacht gezegd: dit boek is vóór-aesthetisch; zijn auteur is aan het geheim der
schoonheid nog niet toe. Weten wil hij, wat alleen g e d a a n kan worden. Daarom
is er in deze roman geen enkele figuur te vinden die leeft. Dit alles is bedacht,
gefantaseerd, maar niet ver-beeld! Het bereikt de werkelijkheid der schoonheid niet,
het heft zich moeizaam op boven de dagelijksche realiteit en zinkt telkens weer in
haar terug.
Niet slechts wrang en grauw is dit boek, het is van een troostelooze armzaligheid:
alles draait erin om de sexualiteit. En niet als een onbedwingbare jeugd-obsessie
gelijk b.v. in Glaeser's roman, als een doorleefde en doorleden werkelijkheid derhalve,
doet zij ons aan; maar oneindig triester: als een zinneloos spel van genot en
bevrediging. Stomme,
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wreede dieren zijn de menschen van dit boek.... jammer alleen maar, dat zij rechtop
moeten gaan en de maskers dragen van den homo sapiens Europeanus vulgaris!
ROEL HOUWINK.

Paul Groenewoud, Een keten van momenten. Leiden, Leidsche
Uitgeversmij, 1929.
Als wij ons niet al te zeer vergissen, zal Marsman weinig vreugde beleven van dezen
adept. Trouwens, we kunnen niet aannemen, dat hij uit zijn ‘school’ stamt. Zijn
regelrechte epigonen ten minste hebben meer merg in hun knokken dan dit pretentieus
jongmensch. Moge de Muze en het leven hem ten spoedigste genezen van deze
grootscheepsche rijmelarij.
Beterschap, van harte beterschap, Paul Groenewoud, maar wij vreezen .... Sequa
wist voor elke kwaal een middeltje, doch vermoedelijk heeft hij nimmer
poëtisch-geïnfecteerden van hun dichterschap af kunnen helpen. En toch gaat het
hier om een ziekte, die in vele gevallen ‘levensgevaarlijk’ is. Want wanneer een
schijn-dichterschap het leven overwoekert - een ‘echt’ dichterschap vermag dit niet!
- volgt daaruit niet slechts een mislukte carrière, maar een tot in den grond verbitterde
en verminkte menschelijkheid. Doch nogmaals: wij wenschen niets liever dan dat
onze vrees ongegrond zal blijken te zijn.
ROEL HOUWINK.

Eugène Delacroix in het Louvre-museum.
Wat velen reeds vermoedden, is waarheid gebleken. Op de groote Delacroix-expositie,
die gedurende de maanden Juni en Juli in het Louvre-museum gehouden werd, ter
gelegenheid van het ‘centenaire du romantisme’ en waarvoor men uit alle hoeken
de werken bijeen diende te zoeken, is deze romanticus te voorschijn gekomen als
een uitzonderlijk en geniaal meester, maar zijn grootheid lezen wij thans op andere
werken af dan op die, welke hemzelf het naast aan het hart hebben gelegen, waar hij
iedere vezel van zijn geweldige energie voor verbruikte en die hem, naast Victor
Hugo, dien eerenaam van ‘romanticus’ bezorgden.
Ja, al die enorme composities, die groote lappen met ingewikkelde en volle
tafereelen, waar nooit de stilte, altijd het geweld en het rumoer heerschen, tellen vrij
wat minder dan in de XIXde eeuw het geval is geweest. Men kan ze als knappe en
merkwaardige producten van een zeer speciale geesteshouding waardeeren - de
kleinere doeken van Delacroix, zijn portretten, teekeningen en aquarellen, zijn
verscholen landschappen: daarop valt toch vrijwel het volle accent voor de meeste
kunst-kenners van deze generatie - al zou Delacroix deze wijze van huldiging
misschien nauwelijks begrepen en zeker weinig gewaardeerd hebben. Daarvoor is
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hem onafgebroken het ‘ideaal’ méér waard gebleven dan de werkelijkheid, al leefde
en werkte hij nog toen Courbet en Corot met zoo volkomen andere middelen de
wereld begonnen te veroveren.
Uitgebreid was ook op deze tentoonstelling de verzameling litho's, in hoofdzaak
de reeksen illustraties, die Delacroix ontwierp bij werken van Dante, Shakespeare,
Goethe, Byron, Walter Scott, e.a. Vlijtig heeft hij zich daar jaren-lang in verdiept en
toch zijn ze nauwelijks meer te genieten. Vooral omdat wij verschillende bekende
figuren, Gretchen in de allereerste plaats, anders aanvoelen en anders beschouwen
dan Delacroix als kind van de romantiek ze begreep. Men zou dit werk gaarne inruilen
voor één enkel portret, één enkele teekening, gelijk hij b.v. van zijn vriend Chopin
maakte!
Soms kreeg men hier den indruk, dat het voor Delacroix een groot geluk zou zijn
geweest als hij niet romantische, niet later klassieke tendenzen (maar dan een ander
klassicisme dan dat van David of Ingres, die hij onafgebroken bestreden heeft) had
aangehangen, maar eenvoudig als de groote impressionist vóór het impressionisme,
als onovertrefbaar colorist, minder moeizaam en niet zoo op barokke wijze
getourmenteerd, had kunnen werken, zonder de voorbeelden ook van een Rafaël en
een Rubens. Maar zooals onze vrienden geenszins alle eigenschappen bezitten, welke
wij in hen wenschen te vinden, zoo kan men van kunstenaars nog veel minder
verlangen dat zij altijd zouden werken op een manier, welke ons het liefst is. En bij
Delacroix moet men nu eenmaal niet den eenvoud en de droomerige poëzie zoeken,
waarmede Corot onweerstaanbaar inneemt (dit bleek een keer te meer op de
gelijktijdige expositie van werken van Corot bij Rosenberg).
Men heeft de opmerking gemaakt, dat de drie zalen in het Louvre te groot en te
vol waren, dat men strenger had dienen te schiften. Ik geloof, dat men zich hiermede
vergist. Nooit had men den meester zoo goed kunnen begrijpen, zoo de directie zich
beperkt had tot een kleinere selectie. Juist door dien overvloed teekende zijn figuur
zich ten voeten uit; door de mogelijkheid, onbeperkt vergelijkingen te maken, was
men in staat gesteld de ontwikkeling van zijn kunst (met uitzondering natuurlijk van
de groote muurschilderingen als die in het paleis Bourbon, in de St. Sulpicekerk en
elders) door alle fazen heen op den voet te volgen. Had men alles laten bezinken,
dan kon men nog eens van voren af aan nagaan hoè deze begaafde bezield is geweest
met een rusteloos en dwingend verlangen om alles op doek te verwerkelijken, wat
zijn fantazie hem ingaf, en hoè hij in het bezit was van een hooghartige eerzucht,
waarvoor alles wijken moest, dat voor anderen levensgeluk beteekent. En des te
grooter wordt dan de bewondering voor deze figuur! Welk een enorm oeuvre voor
iemand met een slechte gezondheid; hoe moet hij elken dag benut hebben om er te
komen; welk een
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worsteling, welk een energie, welk een geduld van minuut tot minuut om dit te
bereiken. Het lijkt wel of Delacroix teekenend, schrijvend en schilderend door het
leven is gegaan. Eindeloos veel teekeningen, ontwerpen, invallen, aquarellen,
schetsboeken, brieven, aanteekeningen! De groote composities, eerst klein en haastig
neergegooid, daarna met zorgvuldiger overleg uitgewerkt en eindelijk het resultaat,
waar hij, van het eerste begin af, van gedroomd moet hebben. Had men wel wijs
gedaan er iets van terzijde te laten?
Voor het Fransche volk is Delacroix een held gebleven, in wien zich een heroïsche
levenshouding weerspiegelt, welke zijn nationaal bezit is. Is ‘La Liberté guidant le
Peuple’ niet een echt Fransch symbool? Het was merkwaardig vast te stellen, hoe
op een Zondagmorgen de bezoekers vrijwel uitsluitend Franschen bleken te zijn, die
zich in de vele documenten, deels in vitrines uitgestald, ijverig verdiepten en hier
misschien een anderen Delacroix vonden dan wij.
Hoe dan ook - er zijn na hem weinigen geweest, die zóó een smaragdgroen naast
rood en oranje wisten te schilderen; het vochtige van een pupil, de angst in
op-geslagen oogen; of een aanzet van dansers in ruime witte rokken, met goud-bestikte
vesten en op roode muilen (zie de afb.). Aquarellen (de pastels zijn in den regel
minder) in een paar roze en citroen-gele vegen, een paard met een violet schabrak,
een uitzicht op een balcon of een vaas bloemen, zooals de meest moderne meester
het hem niet zou kunnen verbeteren. Dat een jonge generatie hem in het bizonder
vereert, leerde men hier gemakkelijk begrijpen. Bijna argeloos, in lichte en speelsche
techniek, heeft dit alles met de romantiek niets meer uit te staan. En Delacroix zou
de man bij uitnemendheid zijn geweest om decors en costuums voor Russische
balletten te ontwerpen.
Hij is de artistieke ontdekker van Noord-Afrika geweest en na de reis, die hij
daarheen maakte, is hij op allerlei wijzen zijn leven lang vervuld gebleven van
Oostersche motieven en fantastische gegevens.
Evengoed als in een historisch onderwerp als de Dood van Sardanapalus of de
‘Massacres de Scio’, kon hij hierin zijn voorliefde voor het pathetische en het soms
melodramatische gebaar bot vieren. Woeste Arabieren bestrijden elkander te paard
of maken jacht op wilde beesten. Doch welke onderwerpen men op deze
tentoonstelling ook bekeek, altijd zag men zijn ontwerpen met meer verteedering
aan dan de kolossale uitvoering van eenzelfde gegeven en de allereerste schets in
sepia van den sheik Muley-Abd-Erz-Rahmann, op een schimmel gezeten voor zijn
paleis en omringd door zijn hofhouding en zijn soldaten, deed verder naar niets meer
wenschen. Het groote lichte doek, dat hij van den Sheik schilderde, heeft zijn grootste
beteekenis verloren. Eveneens zijn de geschilderde esquisses voor Sardanapalus
oneindig boeiender en pittiger dan het voltooide werk, en
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het prachtige portret van een Grieksche vrouw (zie de afb.) vol angst en argwaan in
dien schuin-opwaartschen blik, met wat paars-blauw van haar kleed en verder in
okers en violet-graduaties, is op het groote doek van de Massacres terug te vinden,
maar zij heeft daar het beste van haar meest-innerlijke leven moeten inboeten.
Doen wij hem onrecht aan, als wij Delacroix zooveel mogelijk van zijn eigen
idealen trachten los te maken, en zijn geweld en rumoer, zijn wemelende, drukke,
barokke composities soms voorbij zouden loopen, indien de wonderlijke kleuren ons
niet altijd weer fascineerden? Want het is, of vroegere groote meesters dezen
begenadigde nog éénmaal de geheimen van hun palet hebben toegefluisterd.
Delacroix op zijn best is echter veel meer dan alleen een toovenaar met kleuren
geweest!
Onder een somber-laaiende lucht deinen de bergen in blauw en de boomen wuiven
als groote waaiers. Een paard is gevallen, een krijger gewond, en in de verte brult
een tijger, die een lanssteek in zijn flanken kreeg. Elders worstelt Jacob met den
engel .... Maar ziet, daar is een klein schilderij, een naakt. De jonge vrouw ligt op
een bank van blauw fluweel in een nest van oud-rose tinten, haar voet op een kussen
van goud. Spelend buigt zij zich naar een groene papagaai. Diep-oranje en gele
gordijnen sluiten dit vertrek van sensueele intimiteit af.
Dit alles is Eugène Delacroix.
J. ZWARTENDIJK.

Odilon Redon, naar aanleiding van een tentoonstelling bij Eisenloeffel.
Veel is over Redon geschreven. En vele rake onjuistheden; uit kunst-onverstand en
uit begrip-onverstand.
‘Geen abnormale geest; alleen een nieuwe vorm van kunst: voorstellingscomplexen,
die tot nog toe slechts door enkelen tot onderwerp van openbaring waren genomen’,
zoo wilde de inleider van den Catalogus ons doen gelooven.
Redon's h e r s e n e n zullen niet van den norm hebben afgeweken; zijn g e e s t
daarentegen zeer zeker. Wat niet wil zeggen, dat hij ziekelijk was van geest, alleen
dat hij abnormaal was in wat zijn geest bezig hield; ook niet, dat zijn b r e i n
onevenwichtig was, hoogstens dat hij onevenwichtig (eenzijdig) was in zijn gevoel
en in zijn geesteshouding tegenover het leven.
Zijn voorstellingen zijn zeer zeker de uitingen van een hoekje van den
menschelijken geest, dat in gewone tijden onontgonnen blijft. Maar n i e u w is zulks
niet. De Christelijke kunst heeft het in verschillende
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tijden gekend en evenzoo de Japansche kunst, van wien Redon, zoowel in dit opzicht
als in het decoratief-picturale, enorm veel heeft geleerd. N i e u w is alleen, dat Redon's
tijd het heeft g e k w e e k t , willens en bewust. Nieuw is, dat het geheele kunstleven
er aan dienstbaar is gemaakt. N i e u w was de decadentie; in de kunst. Niet de
s e n s i b i l i t e i t is iets nieuws; wèl de a l g e h e e l e o v e r g a v e i n d e k u n s t ,
het leven lang.
Doch de keuze van abnormale voorstellingen op zich zelf maakt nooit de verdienste
van kunstwerken uit, zelfs niet als nieuwigheid. Ze is verstandelijk te maken. In
Redon's werk is de phantasie niet - zooals is beweerd - de belangrijkste factor. Daartoe
is ze bovendien te vaag, te opzettelijk vaag. Redon's beteekenis ligt in de s t e m m i n g .
De voorstellingen dienen, naast de kleur, (2 samenwerkende factoren) tot uitdrukking
van de stemming; stemming, die de weerspiegeling is van levens-warsen weemoed.
Vandaar dat zijn clair-obscur niets gemeen heeft met Rembrandt's clair-obscur
(zooals is beweerd). Vandaar ook, dat zijn kleur (zooals is gedaan) met ‘teere’
kleurtjes en ‘phantastische’ kleurtjes allerminst is bepaald, en met ‘vreugde’-kleur
(zooals ook is gedaan) zelfs zeer foutief is bepaald. Zijn kleur is lentekleur, maar
beschenen door gesluierd licht; somberkleurig als de regenboog. Ze is geen
gewoon-picturale kleur van ‘de een of andere’ mooie nuance, doch een bij uitstek
g e e s t e l i j k e kleur, evenals die van Hieronymus Bosch het dikwijls is, in anderen
toonaard. Een kleur, die een ziele-tragedie herbergt. ‘Mon âme est un tombeau’,
dichtte zijn vriend Baudelaire, die ook zong van ‘Une oasis d'horreur dans un désert
d'ennui’. Met den profeet Joël mag men tegenover Redon's werk zeggen: ‘De wijnstok
is verdord; ja de vroolijkheid der menschenkinderen is verdord’.
‘Bij uitstek visionaire kunst’, noemt de inleider het werk. ‘Echt visionair’, was
het inzicht van Jan Veth. ‘Als visionair en mysticus een verwant van William Blake’,
zoo luidt het oordeel van een derde.
De Engel, dien God ‘zond’ en tot wien Samuel ‘sprak’, was een visioen, een (al
dan niet ingebeelde) z i c h t b a r e verschijning. Zoo was het ook het Christuskind,
dat aan Antonius van Padua verscheen, en de Engel, die de Maria-boodschap bracht.
En door een visioen, een Hemelsche zichtbare verschijning, werd Jeane d'Arc de
redster van Frankrijk. Noch Blake noch Redon waren visionair. Bij beiden waren
het eigen bedenksels, op zijn hoogst spontane phantasieën, gezien voor het geestesoog;
bij Blake, (die als godsdienstig mysticus leefde in de bovenzinnelijke wereld),
gesteund door de overtuiging van goddelijke ingeving, dus goddelijke leiding. Eigens
was bij Blake daardoor alleen, wat door zijn kunstenaars-subjectiviteit werd
toegevoegd.
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Redon's eigen woorden: ‘On a le droit à la fantaisie’ bewijzen ten overvloede, dat
hij geen visionair, alleen een phantast was.
Blake geloofde, door geestelijke helderziendheid, (bovenzinnelijke) r e a l i t e i t
te geven. Bij Redon echter, die slechts een pessimistisch idealisme in beeld uitdrukte,
van mystiek spreken, is het begrip ‘mystiek’, dat toewijding en overgave aan God
of Natuur vooronderstelt, geweld aandoen.
Blake, religieus en moralistisch, g e b r u i k t e de kunst; gebruikte haar als medium
voor een buiten de kunst gelegen doel, naar middeleeuwschen geest, gedreven door
plichtsgevoel jegens de menschen, zich voelend God's dienstknecht. Bij Redon was
de kunst uiterste, laatste doel. G e b r u i k t e hij haar, dan was het hoogstens om zich
van zijn ‘stemming’ te bevrijden.
De b e d o e l i n g nam bij Blake, die teekenkundig en plastisch faalde, een
belangrijke plaats in. Bij Redon stond het decoratieve in hooge eere: de schoone
voordracht, de schoone compositie, de schoone kleurtoon, de schoone kleurharmonie.
Ongetwijfeld was schoonheid met demonischen geest verbonden hem dierbaarder
dan on-schoonheid met edelen geest verbonden.
Maar was de draagwijdte der voorstellingen bij Blake, met zijn religieus-moreelen
achtergrond, grooter dan bij Redon, die zuiver schilder was; was daardoor Blake een
edel mensch in een technisch-zwak kunstenaar, Redon heeft zich in zijn mooiste
werken, (zooals in Les Yeux Clos, een vrouwebuste met Grieksch-nobele uitdrukking
van berusting, versterkt door den zachten schaduw over het gezicht) een edel
kunstenaar in een levenszwak mensch betoond.
A. STHEEMAN.

Hand-boekbindkunst.
In weinig dingen heeft de herleving van het handwerk zulk een gewichtige rol kunnen
spelen als in de boekbindkunst, omdat in die kunst de machine niet in staat is iets te
vervaardigen, dat het handwerk nabij komt. Wat wij in de winkels koopen, de
gebonden exemplaren van boeken, is - het kan ook niet anders - confectiewerk,
tegenwoordig vaak zeer verzorgd en onberispelijk, maar massa-productie, welke den
minnaar van het schoone boek niet kan bevredigen, al kan zij hem eenig genot
schenken. Er is dus nog altijd plaats voor de daad van den kunstnijvere, die een boek
bindt naar de persoonlijke ingevingen van schoonheid en, als het goed is, tevens naar
den aard van het boek zelf.
De meeste menschen koopen alleen een boek, wanneer ze iemand een cadeau
‘moeten’ geven; zij die een boek koopen om het zelf te bezitten
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- ik zonder de amusementslectuur en de vaklitteratuur uit - zijn zeldzaam. Van die
kleine schare zijn er gelukkig enkelen, die zich de luxe kunnen en willen veroorloven,
om een boek te laten binden zóó, dat het een apart genot wordt, dit boek te zien en
te bezitten. En zoo vinden kunstnijveren, onder wie de dames E l i s a b e t h
M e n a l d a en H e l è n e M e y e r -T i m m e r m a n T h i j s s e n emplooi om haar
wel zeer vrouwelijke, teedere kunst uit te oefenen.
Van haar beiden zijn eenige fraaie specimina tentoongesteld in den boekhandel
B o u c h e r t e 's Gravenhage en het is waarlijk een vreugde, zich over haar werk te
mogen buigen, want het is vol van groote liefde voor het Boek en het schoone ambacht
der bindkunst en het leert ons eens te meer, hoe de waarde van een boek als
materialisatie van de hoogste uiting van het menschelijk zieleleven wordt verhoogd,
wanneer dat boek een persoonlijk-schoonen vorm krijgt, overeenstemmend met zijn
inhoud en beteekenis.
Zoowel Elisabeth Menalda als Helène Thijssen tobben wel eens met het ornament,
maar beider werk belooft toch veel en van beiden zijn hier boeken, waarvan het
ornament voortreffelijk is. Zij vermijden gelukkig overdaad en onrust en zoeken, de
eene wat meer dan de andere, het strakke geometrische motief. Bij minder kostbare
uitvoering wendt Elisabeth Menalda gebatikt papier aan, terwijl beiden soms gebruik
maken van geklopte buitenlandsche boomschors, roomig-wit of zeer licht bruin
waarvan de warme tint een groote bekoring aan het boek geeft. Verrassend is een
band van Mej. Menalda, waarbij zij het versieringsmotief heeft aangebracht door
opleggen van hagedissenhuid. Van haar, evenals van Helène Thijssen moet ik voorts
de fraaie schutbladen roemen, vooral de zelf-vervaardigde, die niet minder zijn dan
de Fransche en Weensche exquise papieren in den handel. Als aardige vondsten
moge ik nog noemen: het boek met lossen suède-rug van Helène Thijssen, dat men,
het op reis lezende, met voor- en achterkant tegen elkaar kan vouwen, zonder dat
band of boek er door lijdt, en van Mej. Menalda, den Zwitserschen Baedeker, in
evenveel smakelijke deeltjes gebonden als er caterns waren: praktisch voor hen, die
niet in 10 dagen Zwitserland ‘doen’ maar telkens ergens een tijdje ergens blijven en
dan slechts een dun deeltje bij zich behoeven te steken. Een aardig effect bereikt
Mej. Thijssen soms door het versieringsmotief van den band in relief-goud op te
leggen op de bovensnede der bladzijde.
Wie de bekoring kent van de, in hun edele evenwichtigheid zoo volmaakte
particuliere Fransche reliures der XVIIe en XVIIIe eeuw, zal verheugd zijn, dat deze
twee vrouwen, naar goede tradities en persoonlijk inzicht werkend, wederom zoo
fraaie bindkunst aan ons brengen!
J. SLAGTER.
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In memoriam Th. A.C. Colenbrander (1841-1930).
Colenbrander's kracht lag niet in de vormgeving - in wat men de belichaming van
het algemeene en statisch-durende beginsel noemen mag. Hij was bij uitstek s i e
rkunstenaar, zijn arbeid kenmerkt zich vóór alles door een macht van bijna Oostersch
aandoend ornamentaal kunnen. En in 't ornament, naar men weet, overheerscht de
fantasie, de uitdrukking van het bijzondere van den tijd of van de persoonlijkheid.
Zoo, zie ik niet, als velen, in Colenbrander een der groote vernieuwers van onze
toegepaste kunst. Geen baanbreker, naar mijn inzicht, al behoorde hij tot de eersten,
die de schoonheid van het gebruiksvoorwerp weder ontdekten; geen leider en geen
zoeker naar primairen eenvoud, naar principieele zuiverheid - naar een treffende en
uitzonderlijke persoonlijkheid, boeiend, overtuigd, virtuoselijk begaafd!
Al wat hij was, was hij uit eigen kracht - op anderen bouwde hij niet, kon hij niet
bouwen, en ook later wisselde hij niet met de mode. Weinig kansen heeft het leven
hem geboden, maar hij buitte ze ten volle uit; al blijft het de vraag, of hij onder
gelukkiger omstandigheden niet tot nog rijper en voldragener uitingen zou zijn
gekomen.
Met dat al is wat hij ons achterliet een durende verrijking van onze kunst. Altijd
werd beheersching aan sterke gedrevenheid gepaard, intelligentie aan zeldzame
intuïtie, levenslust aan een raffinement van picturale bekoring. Colenbrander's
ceramische producten schijnen met verbluffend gemak en in een ademlooze vaart
tot stand gekomen; ontwerp en uitvoering zijn onverbreekelijk en oogenblikkelijk
één. Maar ook in zijn tapijten - hoewel het procédé hem hier tot langduriger
overweging gedwongen moet hebben - was hij niet minder spontaan; ook hierin dat
verrukkelijk verrassende, dat onaanwijsbare en onnavolgbare.... Zijn versieringen
zijn naturalistisch te noemen, in zooverre het natuurlijk motief vaak duidelijk
herkenbaar blijft. De natuur werd echter niet verstandelijk ‘aangepast’ aan een
decoratief schema, maar in de verbeelding herschapen. (Hierin zou Lanooy, bij koener
versobering ook van den vorm, nog verder gaan.) Waar Colenbrander bijv. tulpen
op een stel vazen schilderde, deed hij dat nooit met brave bedachtzaamheid, maar
vol b e z i e l i n g ; geen correct gestyleerde tulpen gaf hij dan, maar dé tulp, het
tulpenveld, als een levend veelkleurig wonder van schoonheid! Alles in dit werk
getuigt van een schier ongeremde ornamenteele vindingrijkheid; alles beweegt en
groeit, vlamt, waait en wappert, en nochtans ontbreekt de harmonische gebondenheid
niet.
Eeren wij ook den gewetensvollen, eenvoudigen en teruggetrokken mensch, die
Colenbrander geweest moet zijn.
W.J. D. G.
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Het naakt op de voorjaarstentoonstelling der onafhankelijken in het
Stedelijk Museum te Amsterdam.
Men kan het, over 't algemeen, Vereenigingen van Beeldende Kunstenaars niet
kwalijk nemen, dat zij - die toch ook tot doel hebben de verkoop-kansen van het
werk hunner leden te bevorderen - aan hun exposities speciale attracties trachten te
verbinden die het publiek trèkken. Men gooit als 't ware wat lokaas uit dat het publiek,
via de nieuwsgierigheid en de sensatie-zucht, moet vangen; is men eenmaal, op deze
min of meer slinksche wijze, in de tentoonstellings-zaal binnengeloodst, dan bestaat,
aldus waarschijnlijk de redeneering, de mogelijkheid, dat een meer oprechte
kunst-belangstelling wakker wordt en tot aankoop van het werk der leden zal leiden.
Een en ander valt, zooals gezegd, tot op zekere hoogte te billijken, al is het op
zichzelf reeds geen àl te voorname houding. Maar er zijn grènzen -, grenzen die m.i.
dit keer door de Onafhankelijken overschreden werden zoowel met het, uit het
buitenland geïmporteerd aas (de ‘Sur-réalisten’ waar ik in een vorig Nr. reeds over
schreef) als met het inheemsche, dat uit een speciale ‘Naakt-afdeeling’ bestond.
Openhartig zij gevraagd: werd hier, in dit laatste geval, niet lichtelijk (of zwaar
zelfs misschien) gespeculeerd op de.... wat troebele voyeursneigingen van een publiek,
dat - kunst of geen kunst - nu eenmaal verzot is op.... veel blóot?.... Men moet de
vraag wel stellen waar deze collectie naakten, uit kunst-oogpunt gezien, middelmatig
mocht heeten, waar zij geen enkele element vertoonde, dat een nadrukkelijke
afzonderlijkheid rechtvaardigde en in geen enkel opzicht representatief was voor het
naakt van de moderne Hollanders of van een bepaalde groep onder hen. Zoo kwam
dan dit naakt, zou men kunnen zeggen, uitsluitend omdat het.... bloot was of althans
in de oogen van het publiek (dat tusschen bloot en naakt geen onderscheid vermag
te zien) schijnt, bijeen.
Er waren enkele goede doeken van enkele goede bekenden, zooals Jan Sluyters,
Maks, e.a., maar van hen zag men toch, vele malen reeds, betelen sterker werk in dit
genre, zoodat afzonderlijke bespreking overbodig is. Te releveeren valt een naakt
van Eijkelenstam, dat, in een gouden sfeer gezet, iets bezat van den teeren, kuischen
droom waar doorheen ook Thijs Maris de vrouw kon zien.
A.E. V.D. T.
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Kantteekeningen over techniek en kunst
door W. Jos. de Gruijter.
TECHNIEK en kunst, het is een vraagstuk, dat in het brandpunt veler aandacht staat.
Niets begrijpelijker. De huidige techniek heeft zulk een vlucht genomen, dat men
zich in verrukking of ontsteltenis afvraagt: waarheen gaan wij? - Steeds dieper gaapt
de kloof tusschen de wereld van het natuurlijk zijnde en die wereld-in-wording,
waaraan de menschelijke geest dag-in, dag-uit voort bouwt. Een ontworpen wereld,
die ons ongemerkt soms tot een ‘tweede natuur’ wordt; want ge kunt u geen Holland
denken zonder polders en kanalen, en toch behoort dit zoo innig vertrouwde reeds
tot het terrein der techniek - tot de ontwerpbare of ontworpen wereld van menschelijk
vernuft en menschelijke daadkracht.
Want ge moet u de techniek vooral niet denken als iets uit allerlaatste jaren. Geen
grooter dwaasheid dan de vaak gemaakte tegenstelling tusschen de vroegere, zgn.
technieklooze tijdperken en het actueele tijdperk onzer moderne techniek! De techniek
heeft men gekend van het eerste begin der menschelijke ontwikkeling af; sedert de
primitieve mensch zijn onbeholpen werktuigen vervaardigde, was zij de menschheid
een onmisbare helper, de bevrijder uit veel angsten en het doeltreffende middel, de
natuurkrachten aan zich te onderwerpen, het leven vollediger te beheerschen. - Wel
echter kan men constateeren, dat het tempo der technische ontwikkeling den laatsten
tijd onrustbarend toenam. De mogelijkheden tot machtsuitbreiding van den mensch
zijn thans dusdanig verveelvoudigd, dat de techniek ons tot iets ongehoords, tot een
verbijsterend sprookje is geworden.
Zoo doorlicht de röntgenfoto het menschelijk lichaam tot het beenderstel en maakt
het onzichtbare zichtbaar, waardoor genezing van ziekte mogelijk wordt; zoo deelen
duizenden, wellicht millioenen in elke belangwekkende gebeurtenis, wijl het voor
aller oogen zich op het witte doek ontelbare malen herhaalt; zoo doorklieft de
S.O.S.-kreet om hulp in enkele seconden het onheilzwangere luchtruim, tot daar,
waar de medemensch klaar staat hem op te vangen en weder te beantwoorden....
De snelle, nerveuze en eigengereide auto; de vervaarlijk dreunende locomotief;
de mailboot, als een gigantisch drijvend hotel - deze vervoermiddelen verzwakken
ons afstandsgevoel, slaan bruggen van land tot land en van volk tot volk, terwijl dat
blinkend en snorrend, gevleugeld
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wonder, dat we vliegmachine noemen, ons alle vrees voor de ongekende ruimte
ontneemt.
De moderne stad versombert niet bij het vallen van den avond, maar ontsteekt
haar eigen verblindend licht, huizen en straten lijken dan met duizend zonnen en
sterren bestrooid en de lichtreclames beschrijven den hemel met hun veelkleurige
en magische teekens. - En de torenhooge en ranke constructies onzer huidige
glasarchitectuur, schijnen ze niet de wetten der zwaartekracht geheel en al te hebben
overwonnen?
Veel goeds en schoons bracht ons de techniek - maar daarnaast, hoeveel kwaads
en leelijks! Ziedaar dan ook de oorzaak van onze onrust, van het waar-heen-gaan-wij,
dat zooveel denkers over leven en kunst tot een obsessie is geworden. Er is geen plan
van hedendaagsch leven, zèker geen plan van maatschappelijk leven, dat niet door
het vraagstuk der techniek wordt beroerd. Zoo is om maar iets te noemen, het huidige
militaire probleem goeddeels tot het technische terug te brengen. Niet de vraag toch,
of de mensch gerechtvaardigd is zijn buurman te dooden, kwelt ons, maar de gedachte
aan de afschrikwekkende, onheil- en verderfzaaiende moordwerktuigen, waarover
de oorlogvoerenden beschikken....
Evenzoo is de invloed der techniek op het kunstleven van nauwlijks te
onderschatten beteekenis. Begrijpelijkerwijze dan altijd i n h e t b i j z o n d e r op
gebied van bouw- en toegepaste kunst, of laat ons gemakshalve van gebruikskunst
spreken, daar ook het bouwwerk - Berlage merkte het terecht op - een
gebruiksvoorwerp is. Ook de schilder- en beeldhouwkunst echter ontkwamen niet
aan haar invloed, hetgeen met tallooze voorbeelden te verduidelijken zou zijn; moge
het hier afgebeelde schilderij van Fernand Léger ter illustreering van het betoogde
volstaan.
Wel zéér uiteenloopend zijn inmiddels de reacties van de kunstenaars zelf op het
onderhanden vraagstuk! Er zijn er, die het hierboven geplaatste opschrift zouden
willen wijzigen in: Techniek òf kunst, terwijl anderen met felle eenzijdigheid
constateeren: Techniek is kunst. - Om tot eenige begripshelderheid dienaangaande
te komen, lijkt het mij allereerst gewenscht zich af te vragen, wat eigenlijk kunst is?
Het spreekt daarbij vanzelf, dat een grondige filosofische verhandeling hierover een
opstel op zich zelf zou zijn, zooniet een boekdeel. Want het aantal antwoorden op
deze primaire vraag is legio. Moge het dan hier voldoende zijn op te merken, dat
kunst g e e s t e l i j k - z i n n e l i j k e t w e e - é é n h e i d is; dat alle kunst beteekent
een doordringing, een opheffing, een vrijmaking van stof door geest, materie door
ziel. (Nogmaals, aan filosofische accuratesse ga ik mij niet te buiten, deze dingen
worden bij benadering geschreven).
Dit geestelijk beginsel, deze handhaving van de ziel ten opzichte van de wereld
der stoffelijke feiten, heeft de kunst gemeen met de religie en met de wijsbegeerte;
in tegenstelling echter met religie en wijsbegeerte, blijft
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de kunst steeds ten nauwste en innigste verbonden aan de stoffelijke wereld, mag zij
deze geen oogenblik straffeloos loslaten, wijl in de kunst het geestelijk element
uitsluitend door middel der zinnen tot uitdrukking kan komen. Kunst houdt dus in,
om met Freud te spreken, een bepaald ‘sublimeeringsproces’, duidt immer op een
bepaalde verhouding, een bepaald accoord, tusschen den geest en de stof.
Maar, vragen wij ons nu af, hoe o n t s t a a t zulk een evenwicht? Deze tweede
vraag geldt dan niet het w e z e n , maar de m i d d e l e n der kunst. - En ongetwijfeld
luidt het antwoord erop: zulk evenwicht ontstaat door de volledige beheersching van
de een of andere techniek. Onder volledige beheersching wèl te verstaan de niet-enkel
cerebrale, de beheersching dus door de totaliteit van het menschelijk zijn; men zou
mogen spreken ook van een cultureele beheersching. Van zelf sluit dit dan in, dat
het vormprobleem, hetwelk men zich door elke nieuwontdekte techniek gesteld ziet,
ook zijn aesthetische oplossing vindt. Zóó begrepen wordt kunst inderdaad, om met
Paul Renner te spreken, w e r k e l i j k g e k e n d e , d u s o o k g e e s t e l i j k
b e h e e r s c h t e , v a n g e e s t v e r v u l d e t e c h n i e k .*) Waarbij het voor de hand
ligt aan te teekenen, dat het woord kunst van het woord kunnen afkomstig is en
overeenstemt met het Grieksche t e c h n e . We spreken van rij-of vliegkunst, niet
minder dan van dans- of dichtkunst, al rekenen we strikt genomen de beide
eerstgenoemde kunsten niet tot de wezenlijke! Welke categoriën van ‘geestelijk
beheerschte technieken’ echter tot de wezenlijke kunsten gerekend worden, is een
betrekkelijk willekeurige kwestie en kan aanmerkelijk verschillen in verschillende
tijdperken der geschiedenis. De oude Chineezen bijvoorbeeld telden, zoo ik mij niet
vergis, zeven kunstsoorten, waarvan er slechts drie heden ten dage in West Europa
als essentieele kunsten gelden. Het zal aanstonds duidelijk zijn, dat het hier de
verklaarbare behoefte geldt om een scheidingsstreep te trekken tusschen een ‘hooger’
en een ‘lager’, waarbij dan echter door de verschillende volkeren en in de
verschillende tijden steeds andere accenten werden gelegd - een gevolg zoowel van
zich wijzigende waardebepaling als van het feit, dat oude technieken in discrediet
raakten, terwijl nieuwe werden ontdekt. Wat dit ‘hooger’ en ‘lager’ betreft, men
vraagt zich vaak genoeg af, of het woord kunst toch al niet een vlag is die een veel
te groote lading dekken moet. Een schepping of handeling kan karakter en stijl
vertoonen, zonder daarom diepere aesthetische gevoelens in ons wakker te roepen.
De vraag, of men deze tallooze grensgevallen al of niet tot kunst stempelen moet, is
echter practisch onoplosbaar en steeds afhankelijk van persoonlijke willekeur.

*) Die Form, Heft 4, 1929. Aangehaald uit het Bouwkundig Weekblad Architectura, No. 7,
1929
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Indien kunst nu werkelijk gekende techniek is; indien voor de Grieken, die weliswaar
een ietwat lijfelijke opvatting van de kunst hadden, maar wien men overigens
allerminst tekort aan kunstzin kan wijten, de beide termen vrijwel synoniem luidden,
- waarom dan deinzen zoovelen thans van het woord techniek terug en hoe is het
mogelijk, dat een bekend criticus, aan wiens intelligentie overigens geen oogenblik
getwijfeld mag worden, nog kort geleden kon constateeren ‘dat de tegenwoordige
bouwmeester geen grooter vijand kende dan de techniek’?!....
Stellig kan deze uitspraak voortvloeien uit een zeer diepgaande levensovertuiging.
Veel groote denkers reeds hebben geklaagd, ja gekermd over de verschrikkingen
eener algeheele intellectualiseering, mechaniseering en standaardiseering. Veel
filosofisch aangelegde romanciers of dramaturgen hebben ons manend een alles
behalve aanlokkelijk beeld voor oogen geprojecteerd van een volkomen
ont-zinnelijkte, daardoor ook ont-zielde toekomstwereld. Zelfs heeft men herhaalde
malen de eenigszins paradoxaal en voor mij weinig oprecht klinkende stelling
verkondigd, dat wij leven in het tragische tijdperk waarin de ‘cultuur’ aan de
‘beschaving’ te gronde gaat.... Ik zeg hier dan ja en amen op, but for heavens sake
let's make the best of a bad job (doet wel de kunstenaar, in het bijzonder de
gebruikskunstenaar, ooit anders?). Misschien, wie weet, valt die toekomstwereld
mee. Wij hebben althans een volstrekte noodwendigheid, een l o g o s te erkennen
in dit wereldgebeuren. Wij kunnen niet terug, wij moeten wel vooruit! Als een
vreemde droom ligt reeds die wereld achter ons, waarin ieder mensch, in een werkelijk
en rechtstreeksch contact met de aarde en met het organisch leven van plant en dier,
wind, regen, zon en sterren, het graan zaaide en het koren oogstte, zich voortplantte
en in religieuzen angst en vreeze de ongekende machten van het heelal tot God of
Daemon verklaarde. Sedert de magische wetenschappen voor de chemische plaats
maakten, week die wereld steeds verder terug. Waarom dan aanhoudend ernaar
verlangd, waarom niet de nieuwe aanvaard - het nieuwe leven, waaraan de elementen
van poëzie en magie, zij het in tot nog toe ongekende en vooreerst onherkenbare
vormen, nooit geheel vreemd kunnen zijn? Is de huidige motor wel zooveel minder
wonderlijk en daemonisch dan het vroegere afgodsbeeld?
Hoe het zij - er is een tweede mogelijkheid, en wel dat de bezwaren van
bovenbedoelden criticus op minder diepgaande, meer voor de hand liggende gevoelens
en redeneeringen berustte. En in dit geval vertegenwoordigt zijn uitspraak duidelijk
een overwonnen standpunt. Want wie denkt hier niet terstond aan dat historisch
geworden voorbeeld: John Ruskin - aan Ruskin's grooten haat tegen de machine en
al wat machinaal was? Maar hoeveel begrijpelijker en meer gerechtvaardigd leek in
die dagen deze felle afkeer, deze verguizing der techniek, al mag het ons niet beletten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

XXXIII
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op te merken, dat ook dit idealisme van den edelmoedigen Brit - als dat van veel
anderen toen ter tijd, van den landgenoot William Morris in de eerste plaats - verkeerd
gericht was en zijn wortel vond in een te weinig doortastend denken, een door elkaar
halen van oorzaken en gevolgen.
Want dat de kunstzinnige mensch zich in eerste instantie tegen de machine keerde,
zal ons geen oogenblik verwonderen indien we ons rekenschap geven van den stand
van zaken een vijftig tot tachtig jaar geleden. Men kan zeggen, dat de machinale
productiewijze toen de toch reeds kwijnende gebruikskunst den genadeslag toebracht.
Pas later werd duidelijk, dat niet de machine daaraan schuld had, maar de mensch
die dit nieuwe werktuig op onjuiste wijze en voor onzedelijke doeleinden hanteerde.
Zooals men weet, was er van een zuivere bouw- en toegepaste kunst in die dagen
geen sprake; naar willekeur werden allerhande historische stijlen toegepast, en wel
niet ieder afzonderlijk, maar bij wijze van hutspot door elkander gestampt, om het
eens alledaags te zeggen. Het product kunt ge u denken (helaas - het bestáát nog!).
En aan dit product van ergerlijkste stijlloosheid was het publiek verknocht....
Zoozeer verknocht, dat toen de machine in de industrieele wereld onherroepelijk
haar intrede had gedaan en men daarmede kans zag de productie tot het tien of
honderdvoudige op te voeren, men er toe overging - speculeerend op het grootst
mogelijke afzetgebied - het handgevormde gebruiksvoorwerp, welks vormgevingen
voor een machinale bewerking hoegenaamd niet geëigend waren, langs den weg der
mechanisatie na te bootsen. Platvloersche handelsgeest ging hier hand in hand met
een volslagen tekort aan het juiste aesthetische inzicht; en het onvermijdelijke gevolg
was niet alleen een smakeloos, maar veelal ook een dom, onpractisch product. De
kunst ten slotte is geduldig, verdraagt veel en bezit de geheimzinnige macht, veel
dwaze en minderwaardige eigenschappen van den mensch achter den dichten mantel
harer schoonheid te camoufleeren - maar tegenover de l e u g e n in het leven staat
zij machteloos.
Ruskin dan predikte genezing van deze leugen door een terugkeer tot de
ambachtelijke, middeleeuwsche productiewijze, maar het groeiend industrialisme
ging blind en bitter zijn gang. Profetische uitspraken noch de bezielde daden van een
aantal gebruikskunstenaars konden dien gang in zijn harde onverzettelijkheid en
onafwendbaarheid ook maar één oogenblik stuiten. Naast de sobere en gedegen,
maar ietwat knusse landhuisjes van eerlijke architecten als Webb, Shaw e.d. verrees
in hetzelfde Engeland, in hetzelfde Londen dier dagen, dat eerste ontzagwekkende
en onzinnige gevaarte van ijzer en glas, Christal Palace genaamd, dat in heel zijn
naakte leelijkheid en roekelooze stoutmoedigheid een ongewilde
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bekentenis was van wat er diep in het hart van den tijd leefde. Met kunst had dit niets
uit te staan, zoomin als de Eiffeltoren te Parijs, maar niettemin openden deze
merkwaardige scheppingen grootsche perspectieven voor de toekomst - werden
hiermede niet de grondslagen gelegd voor de geheele latere zakelijke bouwkunst?
Buiten elk bewust individueel willen van welmeenende, kunstzinnige architecten
om en met voorbijgaan van alle geldende conventies der officieele parade-architectuur,
zijn deze vermetele constructies noodwendig voortgekomen uit den geest van den
tijd en zijn constructieve mogelijkheden op bouwkunstig terrein.
Maar met kunst, het zij herhaald, had dit zooveel niet uit te staan.... al zijn er onder
de modernen, die ons het tegendeel zouden willen doen gelooven! Want terloops
mag hier de opvatting bestreden worden, indertijd o.a. door niemand minder dan
Keyserling gehandhaafd, dat het louter doelmatige noodzakelijkerwijze het schoone
tot gevolg zou hebben. Beauty is fitness, zei de dichter, maar daarom geldt niet steeds
per se het omgekeerde! Inderdaad heeft de techniek schoone en zelfs opmerkelijk
schoone vormgevingen voortgebracht; men heeft slechts de zuiverste specimina der
huidige vervoermiddelen voor den geest te roepen, om het te erkennen. Maar deze
schoonheid was nooit een blind gevolg van de doelmatigheid, nog minder ontstond
ze toevalligerwijs - wat hier toeval schijnt, duidt voor wie zich rekenschap geeft op
een misschien onwillekeurige, maar niettemin wezenlijk gedane keuze, veelal zelfs
op een langdurig, ongemerkt, maar positief selectie-proces.
Immers, geen enkele constructie, van de eenvoudigste niet tot de meest
samengestelde, wordt u i t s l u i t e n d bepaald door technische formules of door
eischen van nuttigheid, hygiëne en economie; zoodat zij steeds den ingenieur een
zekere vrijheid laat, welke hij, bewust of onbewust, in kunstzinnig opzicht ten goede
of ten kwade aanwendt. Is hij tevens kunstenaar - is dus een norm van stijl en
schoonheid in hem aanwezig -, hij zal deze weliswaar beperkte, maar onloochenbare
vrijheid benutten om in zijn beelding te streven naar duidelijkheid, gevoeligheid en
zuiverheid in alle onderlinge verhoudingen, naar geconcentreerde overzichtelijkheid
der deelen, kortom naar wat wij evenwicht, harmonie, schoonheid willen noemen.*)

*) Een uitvoeriger beschouwing over het hierboven zoo kort mogelijk geformuleerde gaf ir. S.
van Ravesteyn in het Bouwkundig Weekblad van 17 April 1926. Als afdoend bewijs voor
de onjuistheid der stelling, dat formules geheel en al den vorm bepalen, voert de schrijver
onder ander aan: Dat Fransche, Engelsche, Duitsche, Hollandsche technische voorwerpen
van gelijke soort, capaciteit, doelmatigheid en waarde, bij eenige oefening met één oogopslag
naar hunne nationaliteit zijn te herkennen. - Het hier gewraakte misverstand doet zich echter
nog herhaaldelijk voor. Zoo trof mij weer onlangs in een in 1929 gepubliceerd werkje over
Technische Schönheit de volgende uitspraak van den inleider Hanns Günther: ‘Dasz die
Ingenieurkunst unserer Zeit überhaupt entstehen konnte, verdanken wir hauptsächlich einer
Erkenntnis: Dasz die aus konstruktiven Gründen sich ergebende reine Zweckform immer
auch die künstlerisch schönste Form ist, dasz sie durch Zierat und Schmuck, Ver- und
Umkleidung weder verschönert werden kann, noch auch verschönert zu werden braucht.’
De kwestie van het ornament buiten beschouwing latend, mag een uitspraak als deze met
klem weerlegd worden: in 99 der 100 govallen b e s t a a t er geen ‘reine Zweckform’! Dit
is enkel een slagwoord.
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Dat Ruskin van de mogelijkheid eener verzoening tusschen kunst en techniek zelfs
het vaagste vermoeden niet had, we kunnen het hem geenszins kwalijk nemen. Terecht
treft hem daarentegen het verwijt, dat hij de waarde der versiering ten koste van den
primairen opbouw dusdanig overschatte, dat hij aan een erkenning van het werkelijk
karakter van alle bouwkunst als r u i m t e k u n s t geen oogenblik is toegekomen.
Juister begrippen zouden echter spoedig baanbreken. Het is ten onzent gebruikelijk,
in dit verband aanstonds den naam van Viollet le Duc te noemen, die inderdaad in
zijn tijd reeds aanzienlijke verheldering bracht in de vakkundige inzichten. De kern
van het vraagstuk, dat ons hier bezig houdt, werd echter door hem niet aangeraakt,
laat staan opgelost; van een stijlvernieuwing kon trouwens, nòch bij dezen
Franschman, nòch bij den Hollandschen volgeling P.J.H. Cuypers, wiens naam men
gaarne in één adem met den zijne noemt, alsnog eenige sprake zijn. Ruskin's
voorliefde voor de Gothiek deelden ook zij - waarmede ik hun beteekenis niet
onderschat! Want het lijdt geen twijfel, dat Viollet le Duc's theoriën een Europeeschen
invloed hadden; terwijl die beide schoone bouwwerken, het Rijksmuseum en het
Centraalstation te Amsterdam, respectievelijk in 1876 en 1880 tot stand gekomen,
de innerlijke voorbereiding beteekenden van de eerste groote revolutie, welke zich
hier te lande zou voltrekken in de reeks projecten, die Berlage achtereenvolgens voor
zijn Beurs ontwierp.
Gelijktijdig met Berlage of hem reeds voorgaand, waren ook in den vreemde enkele
uitzonderlijke en geniale figuren zich in toenemende mate bewust geworden, dat de
ontstane kloof tusschen de bouwk u n s t en de bouwk u n d e , tusschen het schoone
en utilitaire gebruiksvoorwerp, vóór alles overbrugd moest worden, wilde men verder
zien en een gezonde kunst in het leven roepen. En dit hield onvermijdelijk de realisatie
in, dat men het nieuwe en gevaarlijke werktuig, de machine, niet verwerpen mocht,
maar met beide handen moest toegrijpen om het dienstbaar te maken aan den
geestelijken en artistieken, scheppenden wil van den mensch. Geen wanhoopsdaad
dit, geen sprong in het duister!; integendeel twijfel ik er niet aan, of velen spanden
eer hun verwachtingen te hoog en zagen voor hun vervoerd geestesoog het leelijke
jonge eendje oogenblikkelijk in een zwaan veranderen....
Het bevrijdende woord kwam, naar mijn weten althans, uit Amerika. Was niet
Frank Lloyd Wright de eerste sterke en doortastende persoonlijkheid en de eerste
wezenlijk begaafde bouwmeester, om met een inzicht en een moed, welke men voor
dien tijd nooit te hoog roemen kan, helder en scherp te formuleeren:
‘De machine is niet meer uit de wereld te krijgen; zij blijft en is de pionier der
demokratie, het laatste doel van ons hopen en wenschen.
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De architekt van onzen tijd moest geen belangrijker taak kennen, dan de toepassing
van dit moderne werktuig, voor zoover dat maar eenigszins mogelijk is.
Wat doet hij echter in plaats daarvan?
Hij misbruikt dit werktuig tot het maken van vormen, die in een anderen tijd en
onder een anderen hemel zijn ontstaan, vormen die heden ten dage doodend werken,
omdat men ze steeds weer ontmoet en dat alles gebeurt met behulp der machine,
welker taak het is juist deze vormen te verwoesten.’*)
Men kan Wright hier stellig geen halve maatregelen verwijten - ik vraag mij eerder
af, of hij met deze woorden in een bepaald opzicht niet te ver gaat. (Dat hij in zijn
kunst geenszins te ver ging, is een ander geval en menschelijk al te menschelijk.
Terloops opgemerkt, ook Berlage is heel wat verder nog gegaan in woorden dan in
daden!) - Het hangt er voor mij althans van af, wat precies met den laatsten regel
van het geciteerde bedoeld werd. Achtte Wright een vernietiging van het handwerk
wenschelijk, noodzakelijk, onvermijdelijk? Of richtten zijn woorden zich alleen tegen
de welbekende aschbakjes, waarin de geperste deukjes hamerslagen moeten
voorstellen, en wat de groot-industrie verder al niet voor leugenachtigs op de markt
heeft gebracht?.... Het staat in elk geval bekend, dat veel lateren dan toch wèl van
oordeel zijn, dat wie tegenwoordig een kunsthandwerk beoefent, in een oudheidkundig
museum behoorde te worden opgeborgen! En ik vraag mij dan steeds af: waarom?
Is deze ietwat agressieve houding - zij moge stellig verklaarbaar en in veel gevallen
te verontschuldigen zijn - in den grond geen symptoom van zwakte? Waarom altijd
per se dit hand- òf machinewerk, waarom beide arbeidssoorten niet gulweg het volle
bestaansrecht toegekend, m a a r d a n e e n d u i d e l i j k e e n s c h e r p e
grenslijn tusschen de beide getrokken?
Juister en paedagogischer dan het publiek te verwarren met de gebruikelijke
polemische uitvallen van weerskanten ware het, dat publiek op te leiden tot het zien
en begrijpen der onderlinge verschillen tusschen wat met de hand en wat door de
machine tot stand kwam; want uitspraken van leeken hebben mij keer op keer ervan
overtuigd, hoe dringend hier voorlichting gewenscht is! Men onderschatte de
beteekenis van die taak niet - zij zou er een zijn van cultureele strekking. Helaas
voelt men, hier te lande althans, te sectarisch en is ons kunstleven te zeer verpolitiekt,
dan dat bijv. een overzichtelijke en verduidelijkende tentoonstelling in deze richting,
door een onbevangen, heldere uiteenzetting in den catalogus toegelicht, tot de
mogelijkheden zou behooren.

*) Aangehaald uit Dr. H.P. Berlage: Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste
kunst. - Berlage laat hier op volgen: ‘Wright schreef dit in 1908, en sedert dien is de
overwinning op de andere vormen nog niet volledig behaald, en zeker niet... in Amerika.’
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De verschillen tusschen het hand- en het machinewerk, door den kunstenaar
meermalen over 't hoofd gezien, door den leek hoogst zelden begrepen, zijn nochtans
werkelijk en diepgaand.*) De schoonheid van het machinaal product verschilt niet in
g r a a d van die van het handgevormde, maar in w e z e n , in k a r a k t e r . Men heeft
het recht niet hier van een meer of minder te spreken, men heeft het volstrekt
andersoortige te erkennen. Pas ná deze erkenning kan een persoonlijke voorliefde
voor het een of het ander zin hebben - maar het blijft ook dan bij een persoonlijke
voorliefde.
Want de schoonheidswaarde van het langs machinalen weg verkregen kunstproduct
is niet uitsluitend intellectueel, gelijk beweerd is, maar wel in hoofdzaak geestelijk
en abstract. Wie de hierbij afgebeelde Gisolamp naar ontwerp van W.H. Gispen
aandachtig bekijkt - dat zij het in haar wonderlijke zuiverheid van aangewende
materialen in werkelijkheid beter nog doet dan op een kleine afbeelding, behoeft niet
gezegd te worden - zal voor haar eigenaardige, verpuurde en afgetrokken schoonheid
niet ongevoelig kunnen blijven. Eenzelfde sensatie roept ze in ons op, als het hooge
ijle zweven der vliegmachine. Het volmaakt te noemen klankbord der technische
vormgevingen is hier bespeeld door een zeldzaam fijne intuïtie voor evenwichtige
verhoudingen, en zoo deze kunst met de levende, groeiende, beweeglijke schoonheid
der organische natuur in geen enkel verband staat, het lijkt niet onjuist hier te
verwijzen naar de meer wetmatige, geometrische schoonheid der anorganische, zooals
wij deze in haar volle vreemdsoortige pracht hebben leeren kennen uit de fotografische
en vooral filmische opnamen van microscopische kristalformaties.
Het handgevormde kunstproduct daarentegen heeft vooral een spontane en vitale
schoonheidswaarde. En wel daar het handwerk, niet minder dan het handschrift, het
onmiddellijke spoor is van menschelijke handelingen, waardoor het een ontwapenende
intimiteit bezit en een gloed kan uitstralen, die men bij de machinale producten
vergeefs zal zoeken. Ongetwijfeld zal dan ook het handwerk den natuurlijk-mystisch
aangelegden mensch, den mensch die sterk van het emotioneele en onderbewuste
uit leeft, dieper bevrediging schenken, wijl de picturale onregelmatigheden van het
oppervlak een zeker aspect van menschelijke bewogenheid eraan verleenen en
rechtstreekscher verbanden scheppen met het organische natuurleven.
Het lijkt me inmiddels van eenig belang hierbij aan te teekenen, dat argeloosheid
immer een eerste kenmerk was van het karaktervolle handwerk - in dien zin, dat de
zoo juist genoemde onregelmatigheden en ge-

*) Dat machinale producten als regel met de hand gemonteerd worden, terwijl handgevormde
vaak machinale voorbewerkingen oudergaan, doet niets af aan het feit, dat het volle accent
nagenoeg altijd hiér of daàr valt.
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voeligheden nooit opzettelijk gezocht werden, maar feitelijk een onwillekeurig
resultaat waren van de onvolkomenheid der menschelijke bewerkingen. Maakte men
bijv. een rond voorwerp, dan werd getracht - dit toch was het gezonde instinct van
den mensch door de eeuwen heen! - zulk een voorwerp z o o r o n d m o g e l i j k te
maken. Dat nu de waarde van zoo'n object achteraf beschouwd voor een deel juist
gelegen is in de.... afwijkingen van het ronde, ziet, dit besef groeide in ons tot volledig
bewustzijn pas nadat de machine de mogelijkheid van het inderdaad volmaakt-ronde
had geschapen.
En nu bestaat heden ten dage een zeer werkelijk gevaar, dat de kunstzinnige
bedrijvers van het handwerk bij wijze van reactie op de koele perfectie der techniek,
de schilderachtige oneffenheden in het handwerk als 't ware bewust gaan
onderstreepen, tengevolge waarvan alle naïviteit onherroepelijk vernietigd is. Dit
lijkt mij een verdrietelijk de zaak op z'n kop draaien, en heilloos zoo niet verderfelijk.
Hand in hand hiermee gaat een tweede gevaar: dat van de overschrijding der
grenzen van de toegepaste kunst. ‘De kunstnijverheid’, heeft Gispen geschreven,
‘heeft den band met de realiteit verbroken. Zij is losbandig, zij wil zich verheffen
tot vrije kunst en spat uiteen als de diepzee-visch, die in te hooge water-lagen komt.’*)
Deze waarheid dunkt me in haar algemeenheid onloochenbaar en ligt trouwens voor
de hand. Want wenden we ons tot de praktijk van allen dag, dan moet nadrukkelijk
erkend worden, dat de machine de hand als m i d d e l t o t p r o d u c t i e om zoo te
zeggen buiten gevecht heeft gesteld; en wie diep doordrongen is van de noodzaak
der huidige massaproductie ten gevolge van de geestelijke opheffing der lagere
standen, betreurt dit geen oogenblik! Het behoeft immers niet gezegd te worden, dat
deze kwestie niet in het aesthetische wortelt, maar in het moreel-maatschappelijke.
- Met andere woorden heeft de machine het handwerk practisch gesproken tot een
luxe gemaakt en in zooverre i s het heden ten dage met zeker recht tot de vrije kunst
te rekenen.
Aldus verklaar ik mij goeddeels het ontstaan van zoovele tweeslachtige,
overbewuste, ja moedwillig verwrongen voorwerpen, die den indruk soms wekken
dat hun makers van dolzinnigheid niet goed meer wisten wat ze doen zouden. Onder
deze categorie gebruikskunst (?!) zijn o.m. de vrij gemodelleerde vazen van Erich
Wichman te rekenen, die ten hoogste als kleinplastieken te genieten zouden zijn;
voorts een aantal huizen, welke schepen en wat al niet moeten voorstellen (de golven
der zee in zigzaggen van baksteen aangeduid!); lampen, die de herinnering wakker
roepen aan Chineesche draken of ook wel visschen ‘nadoen’; stoelen, die zetels van
Indianenopperhoofden gelijken of een andermaal alleen begrepen

*) Wendingen, 1928.
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kunnen worden als massieve en kostbare beeldhouwwerken, niet passend in de huidige
kleine woningruimten en te zwaar om door de huis- of werkvrouw te worden verplaatst
zonder hulp van een aantal mannelijke familieleden, terwijl toch het woord meubel
van mobile = beweeglijk, beweegbaar, afstamt!
Ik ontken niet in verschillende dezer producten het talent van wie ze ontwierpen;
maar onze tijd roept niet allereerst om talent, doch om ernst, inzicht, overgave. En
zoo deze ergste uitwassen al reeds tot het verleden behooren, het gewetenloos spel
met modieus-aesthetische vormen, w e l k e n i e t u i t e e n g r o n d v a n z o o w e l
g e e s t e l i j k e a l s m a t e r i e e l e n o o d z a a k v o o r t k o m e n ,wordtinverfijnder
en minder opzienbarende vormen nog dagelijks bedreven, ten koste van alle zakelijke
zuiverheid of zuivere zakelijkheid.
Uit dit alles zal duidelijk zijn, dat het handwerk in een zekere impasse geraakte.
Men concludeere echter niet te snel, dat we hierin de laatste stuiptrekkingen hebben
te zien van een ondergaande kunstsoort! De machine heeft het handwerk tot een luxe,
maar daarom niet tot een overtolligheid gemaakt. De techniek moge de domineerende
macht zijn in onze maatschappij, zij vermag bij lange na nog niet de totaliteit van
onze geestelijke energie op te slokken. Er blijft een surplus, anders zouden mede de
vrije kunsten ophouden te bestaan - waar vooralsnog, de goden zij dank, geen sprake
van is, veel ongemotiveerde profetiën ten spijt! Wij bezitten nog altijd onze Derain's
en Kokoschka's, gelijk we ook onze Lebeau's en Lanooy's bezitten.... en ik voor mij
zou ze niet graag missen. Ook wanneer we eenmaal, in een gelukkiger en
evenwichtiger wereld dan de tegenwoordige, onze nieuwe technieken wezenlijk
zullen ‘kennen’, onze nieuwe werktuigen wezenlijk zullen ‘beheerschen’; wanneer
de huidige utiliteitsbouw en de industrieele gebruikskunst in waarheid ‘van geest
vervuld’ zullen zijn, meer dan tot nog toe het geval kón zijn, - ook dan hebben wij
te begrijpen dat de machine middel en geen doel is, en dat er naast dit
bewonderenswaardig en machtig instrument àndere uitdrukkingswijzen voor den
menschelijken geest open zullen blijven.
Een vergelijking dringt zich hier naar voren met tooneel en film. Ook de film was
in haar prille jeugd slechts gefotografeerd tooneel, terwijl zij thans tot een zelfstandige
kunst ontbloeid blijkt, in die mate, dat haar zuiverste uitingen met tooneelspel weinig
meer gemeen hebben. - Waarbij ik allereerst aan de onvolprezen film Pantserkruiser
Potemkin denk; hier werd, door een weergaloos fijne en beheerschte uitbuiting der
kenmerkend filmische uitdrukkingsmiddelen, de zgn. doode stof van het stalen romp
en zijn geordende veelheid van kanonnen, pijpen en masten een zóó geweldigen
adem ingeblazen, dat zij w e z e n -
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l i j k e r aandoet, l e v e n d e r is van dramatische geladenheid, dan de eigenlijk levende
wezens die haar besturen.
Voor een deel geldt trouwens hetzelfde van de verhouding tusschen de concertzaalen de radiomuziek - al wordt dit nog niet zoo algemeen erkend. Ook hier begon men,
als een kind zoo vervuld van het verrassend nieuwe speelgoed, klakkeloos de gewone
orchestprogramma's, ja, de hemel bewaar ons, gansche opera's uit te zenden, bij een
volkomen negeeren van de capaciteiten der microfoon. Indien de Beethoven's, de
Schubert's, de Verdi's dit hadden moeten aanhooren, zij zouden stellig luider nog
gekermd hebben dan hun litteraire collega's, die evenmin geraadpleegd werden of
hun romans zich voor een verfilming leenden, om van de wijze waarop maar te
zwijgen! Maar ook hier komt men allengs tot het inzicht, dat niet alleen een geheel
verschillend samenstellen van programma's voor de radio gewenscht is, maar dat
ook nadrukkelijker gestyleerde klankvolumina beter tot hun recht komen dan de
zoogeheeten naturalistische.
In al deze gevallen verdringen de nieuwe kunstvormen de bestaande evenwel niet,
al kunnen zij ongetwijfeld een meer of minder sterken invloed op hen uitoefenen.
Zeker geldt dit laatste in het bijzonder van de toegepaste beeldende kunsten. Want
gaf eenmaal de opbloei van het handwerk den eersten stoot tot de veredeling van het
fabriekmatig product, en wel doordat de menschheid wakker werd geschud uit dien
langen benauwenden droom van kunstzinnige vervlakking en onduldbare banaliteit
tot een hernieuwd besef, dat ook het gebruiksvoorwerp ‘a thing of beauty and a joy
for ever’ zijn kan, - omgekeerd heeft thans het handwerk menige les te leeren van
het industrieele product. De zuivere toepassing der machine namelijk bevrijdt ons
van de zucht tot willekeur en buitenissigheid, dwingt den kunstenaar die waarden te
zoeken van eenvoud, openheid en overzichtelijkheid, welke alleen de betrouwbare
grondslagen kunnen vormen voor een toekomstigen stijl.
Veel is er gebeurd sedert Berlage's Beurs gebouwd werd en nog staan wij aan een
eerste begin! De groote en snelle omwentelingen op sociologische, hygiënische en
andere gebieden, de ontzaggelijke vlucht die de techniek neemt, de bijna dagelijksche
ontdekkingen van nieuwe bouwmaterialen of nieuwe constructiewijzen - en wie roeit
niet graag met de beste riemen, die hij vinden kan? - al deze factoren stellen den
bouwmeester van onzen tijd voor schier onoverwinlijke moeilijkheden. En dat te
meer, waar op enkele uitzonderingen na de doelmatige opleidings-instituten ontbreken:
nog steeds wordt de aspirant-architect voor zijn ‘reis om de wereld in 14 dagen’ met
heel wat zware, als regel nuttelooze bagage aan overgeleverde vormgevingen uitgerust,
terwijl het juiste inzicht in de behoeften en middelen van zijn eigen tijd hem niet of
nauwelijks wordt bijgebracht. Ware het niet eerbiediger, de dooden eens met rust te
laten -
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om van eerbied voor de levenden niet te gewagen? De academische bouwmeester
heeft keer op keer gefaald in het oplossen der kenmerkende technische opgaven van
dezen onzen tijd. Geen wonder! En we mogen dankbaar zijn, dat met elk tiental jaren
weer een jonge generatie klaar stond, om zonder voorbehoud en onvervaard het
steeds zich uitbreidende leven der groote steden - heel deze, om lucht, licht, gemak,
hygiëne en benutting der ruimte roepende wereld van kantoren, winkels, warenhuizen,
bioskopen, stations, laboratoriën, fabrieken en wat al niet - onder oogen te zien en
het hoofd te bieden.
Stellig ben ik mij ervan bewust, dat de modernen, de functioneelen of hoe men ze
noemen wil, bepaalde, niet weeg- en meetbare, maar daarom wel reëele eischen i n
s o m m i g e g e v a l l e n over het hoofd hebben gezien - hoeveel staat hier echter
tegenover! En dat de jonge technische kunsten hoofdzakelijk een nog embryonaal
karakter vertoonen, ligt het niet voor de hand? Het zaad is gezaaid en wij willen
hopen, dat volgende generaties de vruchten zullen plukken. Beduidt het niet reeds
een groote overwinning, dat de grootindustrie, welke wij ons eenmaal somber dachten
als de nacht, thans éen harer vestingen vindt in het zoo lichte, gave en expressieve
‘glaspaleis’ dat de architecten Brinkman en Van der Vlugt onlangs bouwden voor
de firma Van Nelle te Rotterdam? Ziehier een ‘Christal Palace’ dat in zijn plastische
beweeglijkheid, zijn levendige constrasteering van open en gesloten partijen, het oog
van den a esthetisch gevoelige niet kwetst. En wie, die niet bevooroordeeld is, zal
de gespannen schoonheid willen ontkennen van Oud's arbeiderswoningcomplex te
Hoek van Holland, dat in zijn soort klassiek is te noemen?
Men heeft van den gebruikskunstenaar slechts het recht te vergen, dat hij met het
zijnde rekening houdt en het heden ziet in het licht eener harmonischer toekomst.
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Delirium
door Hendrik de Vries.
(Naar een Argentijnsch Volkslied)
Verrukking aller uren van mijn leven,
Engel der liefde, aanbiddelijke Vrouw,
Ster, door des hemels wolken vaag omweven,
Naar wie ik opzie uit een poel van rouw;
Tot u gaat mijn vereering, heel mijn leven
Voor 't altaar der betoovring neergeknield,
Wijl stormen van ellende mij doen beven
En 't schitt'ren van de drift uw blik bezielt.
Met liefden, meer dan ooit een tong zal noemen,
Zooveel als onder 't stralend blauw bestaan:
De liefden van de vogels en de bloemen,
Van licht en lucht, van land en oceaan Zooals men mint wat nooit is weer te vinden:
De droom der hoop, voor eeuwigheid verloren,
Met alle liefden van wie ooit beminden,
Met alle liefden blijf ik u behooren.
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Marc Chagall's illustraties bij fabels van La Fontaine
door Van den Eeckhout
TOEN bekend werd, dat de Parijsche uitgever Ambroise Vollard van Chagall de
belofte gekregen had, dat deze hem honderd fabels van La Fontaine verluchten zou,
heeft zeker menigeen gedacht aan een snobistische aardigheid, die wel èrg
modern-Parijs zou wezen: Chagall, de man ‘van de picturale dolle fantazie’ zou toch
wel de laatste zijn om op eenigszins harmonische wijze met wijlen den Heer La
Fontaine, leerdichter van den Dauphin, vriend van Racine, parallel te gaan? Zoo
Chagall dan nog misschien niet de allerlaatste mocht wezen, dien men zich als
illustrator van La Fontaine kiezen zou, het eerst aan hem denken kon, zou men
meenen, in elk geval moeilijk worden verwacht.
Er is immers om een dichter dan toch een zekere sfeer? Als wij vernomen hadden,
dat dezelfde Chagall begonnen was aan de verluchting van Rabelais' werken, of aan
het in kleur en lijn paraphraseeren van Ovidius' Metamorphosen, wij zouden het
allemaal begrepen hebben, en, voor zoover het iemand verwonderde, kon het niet
zoo onthutst hebben als dit: dat hij, Chagall, ons een geïllustreerde La Fontaine
bezorgde.
En nu is het, dunkt mij, toch mogelijk, dat die ingeving van Vollard ons ten slotte
zeer van nut blijkt - n.l. in 't bizonder met betrekking tot een beter begrijpen van den
fabeldichter. Immers er zit een waarschuwing in, dat een zoo volkomen
on-conventioneele en tevens geheel eerlijke kunstenaar als Marc Chagall de wil en
het pleizier gehad heeft, met La Fontaine een heel eind weegs als kunstenaar gelijk
op te wandelen. Wij moeten ons daardoor afvragen: is de figuur van La Fontaine
door allerlei bijomstandigheden ons misschien te uitsluitend in den geest blijven
hangen als die van een zeventiende eeuwschen ceremonieelen Franschman, en duwde
de kinderlijke kunstenaar, die Chagall is, wellicht voor zichzelf direct de gordijn van
het 17e eeuwsche opzij, en zag hij beter dan anderen den volledig levenden
fabeldichter?
Het is geen wonder, dat men, slechts ten halve gewaarschuwd, wel eens neiging
heeft dien La Fontaine geheel met zijn eeuw te vereenzelvigen. Hij was een zoon
van een hoog geplaatst rijksambtenaar, ‘maître des eaux et forêts,’ behoorde tot den
intellectueelen kleinen adel, die op hofgunst leefde, schreef in zijn voorreden de
gewone vleierijen van dien tijd, - lees bijv. wat hij den dauphin, een jongen van een
jaar of acht, toevertrouwt, en gij zijt ver van de ‘eaux et forêts,’ die zich toch zoo
mooi in zijn fabels
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wreken op alle dienstbare plechtigheid: ‘Monseigneur, wij verwachtten veel van de
lessen, die hij u geeft, op wien Zijne Majesteit den blik heeft laten vallen, toen het
gold Uwe opvoeding te voltooien, maar om de waarheid te zeggen verwachten wij
nog oneindig meer van de hoedanigheden, die Gij van geboortewege dankt aan onzen
onoverwinnelijken Koning, van zijn voorbeeld ook, dat Hij U elken dag geeft. Als
Gij Hem zijn groote plannen ziet ontwerpen, als Gij Hem aanschouwt, die zonder
verblikken de beroering aanziet, die zich van Europa heeft meester gemaakt, en de
bergen moeilijkheden, die de wereld opwerpt om Hem af te keeren van zijn eens
gesteld doel; als....’ enz. enz. Dat schreef La Fontaine den piepjongen Prins, ‘om de
waarheid te zeggen’ zette hij er bij! - en toch is juist La Fontaine's charme voor een
groot deel zijn w a a r h e i d s l i e f d e zooals die zich uit in zijn poëzie. Ook in onze
dagen doen schrijvers van talent aan Byzantinisme, en dit niet jegens vorstelijke
Genade, waarin men in de 17e eeuw nog gelooven kon, maar jegens eigenaars of
autoriteiten, die men geringschat. Zùlk Byzantinisme en zùlke knechtschap moet de
artistieke ader aantasten, voor La Fontaine echter hoefde een Byzantijnsche houding
wellicht niet verderfelijker te zijn dan, laten wij zeggen, de formule ‘Met de meeste
hoogachting verblijf ik Uw dw. dr.’ voor ons.
La Fontaine was in zijn wezen, en dat kwam ook in zijn openbaar leven wel uit,
een zeer vrijgevochten zoon der renaissancistische Lodewijksmaatschappij. ‘Mauvais
administrateur et mauvais man’ had hij zijn post te Reims en de hem opgedrongen
arme vrouw in den steek gelaten en was te Parijs een leven gaan leiden van eenzaam
doch lustig intellectueel. De jongere Racine, hoewel op zijn vriendschap gesteld,
vond dat heelemaal niet goed, en de op den loop gegane maître des eaux et forêts
had de financieele gunsten en den zedelijken steun van een machtig minister
(Foucquet) wel noodig om overeind te blijven. Ik wil maar zeggen, dat midden in
een strenge, maatschappelijke gestyleerde samenleving de sieur de La Fontaine wat
speelsch was.
De Russisch-Joodsche kunstenaar Chagall heeft van zichzelf zeer zeker niets, dat
hem zou kunnen verbinden met die sterk gecorsetteerde en van buiten versierde eeuw
van den Zonnekoning. Wat La Fontaine met die eeuw verbindt (ten slotte niet weinig)
bindt onzen schilder dus niet aan La Fontaine. Chagall heeft vóór den oorlog maar
een paar jaar in Frankrijk geleefd, en is verder, van 1913-1922, in Rusland gebleven,
waar hij als kind van zijn volk de Revolutie meemaakte, die al heel weinig, zal men
moeten toegeven, last had van Versaillaansche etiquette. Het is waar, dat hij vlak
vóór 1910, dus op ongeveer twee en twintig jarigen leeftijd, als leerling onder Léon
Bakst gewerkt heeft, - die toen zoowel met den grooten regisseur Meyerhold
samenwerkte voor pompeuze opvoeringen in allerlei ‘stijlen’ als lessen gaf aan de
Keizerlijke Academie voor Schoone Kun-
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sten te St. Petersburg, - maar dit contact heeft slechts zéér kort geduurd. Chagall's
leven is n.l. vóór alles verbonden aan zijn geboortegrond (West-Rusland), aan het
oer-oude dorpsche stadje Witebsk, en de grootste indruk, welke iemand bijblijft, die
zijn persoon en zijn werk ziet en over hem leest, is dan ook deze, dat het Russische
kind, het Joodsch-Russische kind in hem zich heeft gehandhaafd, het natuurlievende
kind. Met deze natuurliefde, en dezen bewust kinderlijken, fantazeerenden,
fabuleerenden aard moet Chagall de ontluikende natuurliefde van La Fontaine
begrepen èn overstroomd hebben.
Als wij de Fabels van den grootsten fabeldichter, van La Fontaine opslaan, hebben
wij de neiging, ondanks veel bewegelijks het magisterachtige allereerst erin te blijven
zien, als een ouderwetsch iet of wat stijf costuum, dat het eigenlijke leven omsluit
en driekwart dooddrukt. Fabels zijn het, ten onzent ook zoo bekend door J.J.L. ten
Kate's nog extra conventioneele vertaling, fabels die op school gelezen worden meer
dan thuis, - zegt dat niet veel? En dan.... fabels? - waren het niet Hieronymus van
Alphen en allerlei droge braverikken, die op 't voetspoor van La Fontaine's naneef
Florian onze eerste volwassenheid tot afkeer hebben geprikkend door fabels en andere
leerdichtjes voor de jeugd? En dan: kan men La Fontaine voorstellen als in de eerste
plaats een natuurpoëet? De natuur in engeren zin speelde in zijn dagen bij de
beschaafde lieden en even goed bij de kunstenaars maar een zooveelste rol. De
natuurliefde wordt eerst door en ten tijde van Jean Jacques Rousseau (veel later) een
factor, en dan meteen een groote factor in het cultureele leven. De natuur in het
Lodewijken-Frankrijk was tot Rousseau toe hoogstens dienaresse der samenleving
(de boomen werden geknipt en kregen alleen zóó een werkelijk bestaan in de ‘société’
dier dagen), en net zoo min als men in de romans en andere schrifturen van dien tijd
leest van dienaars en dienaressen als mènschen (de kopjes en schoteltjes schijnen
dikwijls in die wereld vanzelf te bewegen), net zoo min was de bekoring der natuur
eene sterkgevoelde werkelijkheid. Ook bij La Fontaine is de natuurbeschrijving zelve
hooge uitzondering. Zijn fabels, hoewel dierenvertellingen, hebben van den eersten
tot den laatsten regel de samenleving op 't oog en haar ironiewekkend bestel. In de
onderlinge aanraking, het praten, de gansche bedrijvigheid van zijn leeuwen, pauwen,
ezels en lammeren beweegt zich de maatschappij, waarvan La Fontaine deel
uitmaakte. Maar nu was op zichzelf de invoering van het dier, en in 't bizonder de
l i e f d e v o l l e invoering van het dier in het verhaal reeds een daad van
natuur-erkenning: voor 't eerst wellicht hoorde de Franschman weer van den tijdgenoot
't geluid van de poëzie der natuur.
Voor de hand weg open ik mijn kleinen fabelbundel, en het valt dadelijk op, hoe
zoowel het ezeltje, dat hier genoemd wordt, als de ezeldrijver met de ironie der
genegenheid worden afgebeeld.
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Un ânier, son sceptre dans la main,
Menait en empereur romain
Deux coursiers à longues oreilles.

Francis Jammes leefde nog niet, de dichter die omtrent 1900 begon te ontroeren door
zijn voorkeur voor de kleine ezeltjes op den landweg, - maar het uiterst liefelijke
geluid van dien modernen dichter is toch maar een voortzetting van reeds lang gerijpte
pantheïstische natuurliefde, - bij La Fontaine echter heeft het weinige, dat de natuur
‘meespeelt’ in zijn fabels, die ochtendfrischheid, die bekoort bij alle begin.
En waarom zou het kind van het Russische dorpsleven Chagall dit niet fijner,
directer vooral hebben aangevoeld dan zoovelen onzer?
La Fontaine is met zijn dieren ook intiem. Niet alleen dat ze voor hem bestaan,
hij trekt ze naar zich toe.
En heel soms komt de dichter zelfs tot een beschrijving, die glinstert van
verlustiging in het dierenmooi (al blijft d i t inderdaad nog groote uitzondering):
Le paon se plaignait à Junon:
Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison
Que je me plains, que je murmure;
Le chant dont vous m'avez fait don
Déplait à toute la nature;
Au lieu qu'un rossignol, chétive créature,
Forme des sons aussi doux qu'éclatants,
Est lui seul l'honneur du printemps.
Junon répondit en colère:
Oiseau jaloux, et qui devrais te taire,
Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol,
Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col
Un arc-en-ciel nué (=nuancé) de cent sortes de soies;
Qui te panades, qui déploies
Une si riche queue, et qui semble à nos yeux
La boutique d'un lapidaire?

Uit de honderd oorspronkelijke teekeningen met dekkende waterverf (gouaches),
waarnaar Chagall zelf later de illustraties voor La Fontaine's fabels geëtst heeft, zijn
hier enkele gereproduceerd. Zij behooren tot het nieuwste werk van den schilder, op
één lijn te stellen met de, zonder opdracht, in vrijere beweging ontstane serie van
‘Het Circus’. Voor wie den gang van des kunstenaars productie eenigszins heeft
kunnen volgen is zijn uitdrukkingsvermogen steeds stelliger, steeds ingrijpender
geworden, doch de groot-
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heid ervan verminderde niet het element van de kinderlijke overgaaf, die juist zoo
ontroerend is in Chagall. Chagall is een kind en een lyricus. Hij heeft door deze
combinatie iets dat hem verwant maakt aan Johannes den Dooper, en aan het groote
kind, den grooten lyricus Vincent van Gogh. Maar.... Chagall is daarbij opvallend
vervuld van het vertellen zelf, het fabuleeren, het verzinnen; hij is met één woord
vervuld van het sprookje. Dat verwijdert hem weer van die beide groote Voorboden
en verbindt hem met den Franschman. Chagall spelevaarde van aanvang af met pen
of penseel over papier en doek naar luim en ingeving. Hij vertèlde. Toen men Chagall
eens lastig viel om te weten, waarom hij in een hoek van een schilderij een hoed
deed zweven of op den grond een mes legde, zei hij: ‘Ik vul de leegheid met een
lichaam of een voorwerp, zooals 't mij uitkomt’. Net zoomin als een kleine jongen,
die met zijn heele ziel erin is, als hij voor moeders verjaardag met een paar krijtjes
een groote teekening maakt, kent Chagall afspraak of regel als hij begint iets op te
zetten. In Chagall's natuur ziet men menschelijke wezens door de lucht zweven en
den hemel beklimmen zonder andere rechtvaardiging dan dat de kunstenaar ze zoo
ziet, of koeiekoppen grooter dan het dak van de heele boerderij steken door een der
muren ten hemel, of een losgelaten menschenhoofd kijkt op eenigen afstand van den
hoofdeloozen hals op mes en vork, die op de vierkante tafel liggen. Wie kan er echter
wat op tegen hebben, die in 't sprookje of in de fabel de zwaartekracht en zooveel
andere goede instellingen van Adam her herhaaldelijk ziet genegeerd? Het sprookje,
het dagelijksche wonder vervult Chagall, en zoo, als sprookje, als wonder, bemint
hij de natuur. Beminnen kleine kinderen haar anders dan op die wijze?
Bij dit kinderlijke past de vanzelfsche manier, waarop Chagall zich iets toeëigent.
In een gouache, welke door mij niet voor reproductie werd aanbevolen, want zij is
niet van de beste en niet representatief, heeft de kunstenaar eenvoudig de compositie
gevolgd van een bescheiden houtsnede, die mij geheel toevallig onder oogen kwam,
een illustratie in een oud uitgaafje van de Fabels. Het is best mogelijk, dat de schilder
zelf niet meer weet, dat hij die teekening (van K. Girardet) gecopieerd heeft, zij het
dan dat hij ze meteen grootscher verwerkte, want ook Vincent van Gogh heeft immers
menigmaal prenten van anderen tot iets eigens omgezet: algemeen bekend is b.v.
Vincent's schilderij naar de suggestieve teekening van Gustave Doré: een
gevangeniscour.
De glimlach bij zulke ontdekkingen moet vanzelf vervuld zijn van sympathie.
Vrijheden van dezen aard immers veroorloven zich alleen Gods eigen kinderen. Die
kunnen dat doen, want zij doen het. Hun eigenheid wordt nooit er door geschaad.
Waar zelfs het heele Fransche wezen, waarin zij leven, hen niet in hun
oorspronkelijkheid aantast, hoe zou het daar de navolging van eenige compositie
kunnen doen? Chagall, die nu jaren lang
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in Parijs woont, bleef zichzelf, zoo goed als Vincent zichzelf bleef. Chagall's eigenheid
werd evenmin vertroebeld, omdat hij met blijkbare instemming de schilderijen uit
Kees van Dongens rijkste periode gezien heeft (in de Circus-serie openbaart zich
dit) of omdat hij meermalen Japaniseert, of omdat zijn werk herinnert b.v. aan
Rembrandt (zie de hier afgebeelde Kakatoe en Koning). De daemonische stelligheid,
dit diep uit de aarde delvende, dat in deze laatste dekverfteekening naar voren komt,
roept m.i. de herinnering aan den spelonkigen Claudius Civilis wakker.
Hiermee heb ik wel gezegd, hoezeer ik deze illustraties voor La Fontaine bewonder.
Toch valt het bezwaarlijk te ontkennen, dat Chagall eigenlijk niet moet gebonden
worden aan gegevens van buiten, welke die ook zijn. Enkele van zijn teekeningen
leggen daar getuigenis van af. Het eigen sprookjesleven van Chagall doet hem als
hij gehéél vrij is, de wereldsche dingen zelf zoo radicaal omscheppen, dat het schijnt
of hij een nieuwe orde der dingen te voorschijn roept en ons bestormt met een nieuw
paradijs. Het behoeft, als men die schilderijen ziet, niet te verwonderen, dat een zijner
vrienden hem om zijn kinderlijke gelukzaligheid vergelijkt met il beato Angelico:
‘De Hemel beware me, dat ik zou gaan praten over Chagall als schilder! Te vatten
is hij minder makkelijk dan een vlindervleugel. Maar er bestaat een mensch Chagall,
van wien ik onnoemelijk houd....
‘Zijn glimlach, lichtgevend, behaagt den Engelen; die glimlach staat hem trouwens
even mooi als een aureool zou doen; zijn glimlach is zijn atmosfeer, zijn element....
Zijn goedheid is de zedelijke essentie van zijn glimlach. Goed zijn alleen de
uitverkorenen. Chagall is een uitverkorene, dat is wel duidelijk. Hij is van wie cirkelen
rondom God, en de schilderkunst is zijn God. Ik weet hem geen andere broer op
aarde dan Fra Angelico. Chagall is Angelico: aan mijn onmacht het uit te zeggen
komt die naam op duizenderlei wijs te hulp. Kom, laten de leeraars hun
distilleerkolven te voorschijn halen. Laten wij, Chagall, gaan spelen met de engelen.’
(Joseph Delteil).
In de kort geleden voltooide en hier - wat ons land betreft voor 't
eerstgereproduceerde gouaches is dit bovenwerkelijke, in hoogeren zin speelsche
karakter van Chagall's kunst natuurlijk minder opvallend, dan in de vrije schilderijen,
die zijn eigenlijke meesterwerken uitmaken. Deze hebben een grooten emotioneelen
inhoud, welke meestal direct uit de eigen ervaring, zijn stad, zijn jeugd, zijn
boerenomgeving opbloeit. Een vrouw, een toekomstige moeder, de rabbijn van het
dorp, een begrafenis, alles zweeft hem voor als in een wonderlijk schijnsel van het
groote verleden. Want juist die voor ons kleine dorpschheden van zijn jeugd bevolken
als groote menschelijkheden het uitspansel van zijn bewustzijn.
Dezen man bij La Fontaine brengen, - was het dan toch wel heelemaal
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juist gevoeld? In Rusland is sedert den aanvang der vorige eeuw Kryloff de klassieke
fabeldichter, hij wordt op de scholen gelezen zooals La Fontaine in het overig Europa;
deze Kryloff gaf - naar men zegt een zeer gelukkige eigen bewerking van de
zeventiende-eeuwsche fabels, oorspronkelijk veelal oostersche vertellingen, gelijk
men weet, die nà den Griek Esopus en den Romein Phaedrus La Fontaine als dichter
bereikt hebben. Het zou wel kunnen wezen, dat deze Kryloff, waar Chagall mee is
opgegroeid, meer directheid en oostersche gloeiing in de voorstelling der leerzame
dierengeschiedenissen heeft aangebracht. En dat dit Chagall heeft voorbereid om La
Fontaine te illustreeren.
Maar ook zonder dat deze veronderstelling juist zou zijn, behoeft een
verstandhouding tusschen La Fontaine zelf en Marc Chagall ons niet verder te
bevreemden. De conventie was zeer zeker La Fontaine's sfeer. Maar, zooals gezegd,
persoonlijk heeft hij veel hoofdbreken bezorgd aan zijn familie en later aan zijn
vrienden vanwege zijn weinige geschiktheid voor het gareel van zijn dagen. Hij brak
met alle soort conventie, voorzoover dat toentertijd ging. In de voorrede, die hij bij
zijn fabels schreef, wijdt La Fontaine uitvoerig uit, en met welbehagen, over 't leven
van zijn voorganger Esopus, in wien hij een soort Tijl Uilenspiegel laat zien, en de
Tijl Uilenspiegel-figuur - de belager en bespotter van gezag - is wel zeer in strijd
met de Versaillaansche begrippen, maar hij zit aan den wortel van La Fontaine's
geestesgesteldheid. En verder: Blijheid, gaieté wilde de Fransche fabeldichter brengen
in de ernstige perspectieven van het leerdicht, bloemetjes zetten aan het corset van
zijn tijd, en daarom.... de natuur wilde hij, waarin hij bij voorkeur zelf geleefd heeft,
en die zachtjes gloeit tusschen al zijn verzen.
Dat verbindt hem mèt het verhalende aan den schilder Chagall.
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Gemmen van Engelsche pottenbakkerskunst
door Matty Vigelius.
DE achttiende eeuw is een tijdperk van verfijning op allerlei gebied. De grootsche
geste van de voorafgaande eeuw is verstild. Het monumentale van de 17de eeuw met
haar onvergelijkelijke schilders en dichters, haar krachtige koningen en kundige
kardinalen, wijze prinsen en moedige krijgsheeren, wordt gevolgd door een periode
van verval, van vermoeidheid. Meer aandacht zal thans geschonken worden aan de
verfijning, het hoofsche, het verzorgde en de op de spits gedreven elegance. De
coquette is in haar element, want aan haar zal men schatting betalen. Het is de eeuw
der vrouwen, waarin favorites de wet voorschrijven en zich omringen met intellect,
dat door fijn vernuft en bijtend sarcasme veel vrouwelijke karakteristieken vertoont.
In zulk een eeuw kon het porselein geboren worden, het materiaal, dat een
geraffineerde, op de spits gedreven techniek paarde aan gratie van vormen en teerheid
van tinten en dat het grovere aardewerk daarnaast in het niet deed verzinken. De
uitvinding van het porselein schiep echter niet alleen een delicaat materiaal,
beantwoordende aan de schoonheidsopvattingen dier dagen, maar zij verfijnde tevens
de zeden, daar het tot den goeden toon ging behooren, zich van veel van het kostelijke
materiaal te omringen. Gebruiks- en siervoorwerpen van allerlei aard danken hieraan
hun bestaan. In het laatst van de 17de eeuw konden slechts de adel of de zeer rijke
kooplieden eetserviezen bekostigen. En ook in later dagen nog behoorden serviezen,
vooral die van porselein, tot een kostbaar bezit, dat in fraaie kabinetten werd
weggeborgen of te pronk gezet, wanneer het niet, bij feestelijke gelegenheden,
gebruikt werdt. De burgerij benutte houten eetgerei of slecht geglazuurd, vormeloos
Engelsch aardewerk. De zeer elegante Pepys beklaagde er zich in het laatst van de
zeventiende eeuw over, dat hij op een feestmaal bij den Lord Mayor van houten
borden moest eten en uit aarden kruiken drinken. Vruchten werden op dunne houten
schaaltjes rondgereikt. Het is vooral aan Josiah Wedgwood te danken, dat er een
grondige verbetering op dit gebied ontstaan is en dat het eten van borden en het
gebruik van drinkserviezen in Engeland meer algemeen werd. Thans staat de naam
Wedgwood voor een materiaal, dat, op den hoogst mogelijken trap van technische
verfijning, aan deugdelijkheid van kwaliteit sierlijkheid van vormen en rijkdom van
decoratie paart. Wedgwood is in onze dagen een
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zeer gezocht artikel voor den verzamelaar en den antiquair niet alleen, doch handhaaft
nog een uitstekende reputatie, hetzij in navolging van de oude vormen, zooals de
eerste Josiah Wedgwood ze ontwierp en die bestemd waren om te passen bij
Chippendale- en Hepplewhite meubelen uit die dagen, hetzij in de moderne vormen,
die overeenkomen met onze twintigste-eeuwsche opvattingen van decoratie, al kan
een zekere mate van traditioneele opvattingen aan deze laatste niet ontzegd worden.
Het porselein en de hoogstaande soorten aardewerk van de 18de eeuw zou men
als een spiegel voor de cultuur van die periode kunnen beschouwen en als zoodanig
doet het ons een diepen blik slaan in de mentaliteit dier dagen met haar hang naar
classicisme of naar sentimenteel-romantisch herdersleven. Het eerste zou men als
het kenmerk van het Engelsche porselein, het laatste als meer kenschetsend voor de
Europeesche soorten van het vastland kunnen beschouwen.
Hoe interessant de figuur van den eersten Wedgwood ook is*), hoe sympathiek
zijn worsteling met schier onoverkomelijke moeilijkheden, om eindelijk de vruchten
te smaken van zijn onverflauwden ijver, zijn uitgebreide technische kennis, naast
die van zijn fijne artisticiteit, het is hier niet de plaats om lang stil te staan bij de
persoonlijkheid van den stichter van Etruria, het pottenbakkersdorp in het Engelsche
pottenbakkersdistrict Staffordshire, noch bij zijn nauwe familierelatie tot den grooten
natuurvorscher Charles Darwin, die, door het huwelijk van zijn dochter, zijn kleinzoon
was.
Bij den dood van zijn vader verliet de negenjarige Josiah Wedgwood de school
om bij een van zijn oudere broers in de leer te komen als draaier in de pottenbakkerij,
die reeds vele geslachten in de familie geweest was. Met tusschentijdsche, langdurige
onderbreking wegens ziekte, bleef hij hier tot zijn negentiende jaar en leerde er het
vak door en door kennen, ofschoon er slechts een grof soort aardewerk vervaardigd
werd, dat weinig uitstaande had met het latere geperfectioneerde product van Etruria.
Zijn zucht naar proefnemingen ter verbetering van het materiaal dreef hem bij zijn
broer vandaan naar een compagnonschap met een zekeren Harrison, in wiens
werkplaats serviezen, kroezen en andere artikelen vervaardigd werden. Van het
oogenblik af aan, dat Wedgwood partner werd in deze fabriek, verbeterde het peil
van vorm, glazuur en decoratie van het product. Hoewel Harrison hiervoor wel
belangstelling gevoelde, kon hij toch niet gedoogen, dat zijn compagnon zooveel
tijd besteedde aan proefnemingen: aan het mengen van kleisoorten, het verbeteren
van glazuren, het teekenen van vormen; en dit deed de compagnons dan ook spoedig
uiteen gaan. Toch vinden we Wedgwood weinig tijd daarna

*) Wedgwood's geboorte voor 200 jaar in Mei 1730 zal dit jaar met grooten luister in Etruria
herdacht worden. Men rekent op de belangstelling uit de geheele beschaafde wereld voor dit
feit.
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weer als compagnon verbonden, ditmaal met Thomas Wieldon, een man meer
geestelijk met hem verwant, met een overeenkomstig helderen blik op de zaken,
dezelfde liefde voor accuratesse en gelijke opvattingen waar het hooge ongereptheid
in zaken doen betrof. Wit steengoed, met een eenvoudige zout-glazuur, was het
voornaamste product van deze fabriek, doch de prijzen waren zoo laag gesteld, dat
men er weinig zorg aan kon besteden. Men ging dan ook over tot het vervaardigen
van ander materiaal, van imitatie schildpad en agaath. Het schijnt dat reeds in dezen
tijd Wedgwood er toe kwam, zijn technisch voortreffelijke ‘Cauliflower’ en
‘Pine-apple’-stukken te vervaardigen, waarvan wellicht Wieldon de geestelijke vader
geacht moet worden te zijn geweest. Sommige staan dan ook bij de antiquairs te boek
als Wieldon, hoewel de benaming ‘pre-Etruria Wedgwood’ stellig juister zou zijn.
Reeds hierin komt Wedgwood's meesterschap sterk naar voren. Hij stelde zeer hooge
eischen. De deksels van theepotten moesten precies passen. Aan ooren en tuiten
besteedde hij de uiterste zorg. Een oor moest aangenaam vast te houden zijn. Borden
moesten als twee druppels water op elkaar gelijken en precies in elkaar passen,
wanneer ze opgestapeld werden. Dergelijke zorgvuldigheden waren tot 1760 onbekend
en het kostte Wedgwood dan ook zeer veel moeite, zijn middelmatige werklieden
zoover te krijgen. Veel van het gereedschap, dat thans nog in gebruik is aan de
Etruria-fabrieken, werd door Josiah zelf ontworpen. Het Wedgwood-museum in deze
plaats toont o.a. een aantal zeer fraaie houten vormen van vazen, terrines en
theepotten, door werklieden van Chippendale volgens zijn instructies voor hem
gesneden en die door hem later voor zijn aardewerk werden gebruikt.
Sinds 1759 was hij begonnen met op kleine schaal voor zich zelf te werken. Hij
vestigde zich weer te Burslem, zijn geboorteplaats. Tal van aardige anecdotes zijn
in omloop, hoe hij als knaap en als jonge man steeds erop uit was, zijn kennis te
vergrooten en zich verder te ontwikkelen. Hij legde verzamelingen aan van
voorwerpen uit de natuur en bestudeerde met de grootste nauwgezetheid iedere
teekening, schilderij of druk, die hem in handen kwam. Aldus vermeerderde zich
niet alleen zijn technische kennis, doch ontwikkelde zich tevens zijn smaak,
overeenkomstig de klassieke eruditie van zijn dagen en zoo wordt het ons duidelijk,
hoe de knaap, die slechts gedurende drie jaar schoolonderricht had genoten, zich kon
ontwikkelen tot een der fijnste geesten van zijn tijd, wiens vriendschap gezocht werd
zoowel door geleerden van naam als door toonaangevende aristocraten gelijk Sir
Hamilton, den gezant te Napels. Toch blijft Josiah Wedgwood, ondanks de enorme
sommen, die hij verdient, de eenvoudige middenstander, die zijn zoon verbiedt, op
aan hem gerichte brieven het woord ‘Esquire’ te gebruiken; Mr. was reeds ruim
voldoende,
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oordeelde hij. Uit de periode van de ‘Bloemkool’- en de ‘Ananas’-serviezen dateert
ook in dezelfde serie het ‘Landschap’ servies. We vinden hier een herinnering aan
buitenlandsche invloeden, ofschoon over het algemeen Wedgwood's kunst zich vrij
wist te houden van invloeden van buitenaf. Deze serviezen zijn in relief bewerkt.
Vooral de twee eerste soorten zijn fraai gestyleerd, terwijl in de ‘landschap’ theepotten
meer naturalistische invloeden zich doen gelden. In 1763 vond hij een machinale
draaibank uit voor het vormen. Sindsdien vervaardigde hij gedurende eenigen tijd
z.g. ‘rood’ steengoed, dat sterk aan het Chineesche Bocara deed denken, een soort
porselein, dat destijds veel uit China werd geïmporteerd. In zijn geometrische
teekening deed het 't machinale vormen goed zien. De Duitsche ontdekker van het
porselein, Böttger, werd door dit Bocara op weg geholpen tot het doen van zijn
belangrijke vinding, die in die dagen gansch Europa in rep en roer bracht. Reeds in
dezen tijd scheen Wedgwood zich bezig te houden met het maken van eetserviesen,
want Sir Meredith betrekt er een van hem, waarop zijn wapen is aangebracht. Het
werk aan de fabriek neemt steeds in omvang toe en moet van de kleine inrichting
het uiterste aan krachtsinspanning geëischt hebben. Maar ondanks zijn successen
dreef zijn zucht tot experimenteeren Wedgwood steeds weer naar het zoeken van
andere wegen. Plannen voor het vervaardigen van wit porselein, zooals in Frankrijk,
houden hem bezig, doch hij ziet wel in, dat de fabriek te Burslem daarvoor te klein
is en dus blikt hij reeds verder en werkt reeds aan plannen voor het stichten van
Etruria.
Sir Meredith bleek een enthousiast bewonderaar van het werk van Wedgwood te
zijn. Hij verbreidde zijn faam en de orders vloeiden den pottenbakker gestadig toe.
Ook koningin Charlotte droeg hem de vervaardiging van een theeservies op. Hij
maakte dit in een warm, roomkleurig aardewerk en liet de decoratie er op drukken,
wat toen nog een nieuwtje en heel kostbaar was.
De ontwikkeling van het Queen's Ware, zoogenoemd naar de bescherming van
Koningin Charlotte, ging nu met rassche schreden voorwaarts. Talrijke nieuwe
methoden van versiering werden uitgedacht: loopende randen, relief-festoenen,
grotesken, cannelures. In het jaar 1767 schreef Wedgwood aan zijn meest intiemen
vriend, zijn lateren compagnon Bentley: ‘de vraag naar deze crême-kleur, alias
Queen's ware, alias Ivory, neemt nog steeds toe. Het is werkelijk verbazingwekkend,
zoo snel als het gebruik hiervan zich over de geheele wereld verspreidt. Iedereen
schijnt het mooi te vinden. Doch hoeveel is hiervan een uitvloeisel van mode?’
Het Queen's Ware van Wedgwood heeft vele navolgers gehad. Maar geen wist te
bereiken, wat de meester-pottenbakker van Etruria bereikte, doch hij had dan ook
heel wat moeilijkheden te overwinnen gehad. Hoe vaak werd zijn geduld op de proef
gesteld, hoe dikwijls bleken zijn proeven
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een mislukking? Maar zijn doorzettingskracht werd eindelijk met succes beloond,
dat spoediger kwam, dan hij zelf verwachtte. Zijn werk muntte dan ook ver boven
dat van zijn voorgangers en tijdgenooten uit, door het tot het uiterste verzorgde van
zijn wezen, terwijl de artistieke noot hierbij nimmer ontbrak. De ‘body’ het materiaal,
evenals de glazuur waren volmaakt en tot op onze dagen onovertroffen. Hoe licht
voelt dit Queen's ware aan, hoe uitstekend houdt het zich in het gebruik.
Catherina II van Rusland werd een beschermvrouwe van Wedgwood door middel
van den Engelschen gezant, Lord Cathcart. In 1773 bestelde zij een crême-kleurig
servies, dat speciaal voor haar vervaardigd moest worden. Op elk der 952 stuks moest
een ander landschap van Engeland aangebracht worden en weldra was dan ook een
klein leger van kunstenaars in de weer om borden, terrines en schotels te beschilderen.
Alleen het beschilderen kostte £ 2.000, voor die dagen zeer zeker een heel bedrag.
Toen het servies in 1774 gereed was, werd het te Londen tentoongesteld, waar de
aristocratie er zich in bewondering voor verdrong.
De techniek breidde zich, ook onder invloed van het buitenland, steeds meer uit.
Wie kent niet de zoo algemeen bewonderde à-jour modellen van het
Ivory-Wedgwood? Dergelijk à-jour werk werd echter ook in de andere ceramische
centra van Europa vervaardigd, te Meissen, Sèvres en Loosdrecht o.a. Maar het
warmkleurige Ivory doet toch wel bizonder aangenaam aan, ook omdat toch steeds
weer het artistieke van lijnenspel of relief naar voren komt, wat niet altijd van het
andere à-jour-werk kon gezegd worden. De goede smaak laat ons bij Wedgwood
nimmer in den steek.
Daarentegen is er veel onder het porselein van dien datum, waarbij zucht naar
overlading en pompeusheid het winnen van dezen simpelen ‘goeden smaak’ van het
gevoel voor evenwicht en maat. Omstreeks dien tijd begon Wedgwood ook
tweekleurig Queens-ware te maken. Het crême-kleurig materiaal werd met een dunne
laag slib van een donkere tint bekleed; bij weggraveering kwam dan het
oorspronkelijke Ivory weer voor den dag, waardoor de teekening ontstond. Vooral
zeer fraai gecanneleerd werk is op deze wijze ontstaan, heel sober van decoratie, is
het toch steeds nobel door vorm en exquis materiaal. Maar aan de mode van het
beschilderen van porselein kon Wedgwood natuurlijk niet ontkomen. Men vindt zijn
Queens-ware dan ook eveneens beschilderd met bouquetjes, minnekoozende paartjes,
ja, zelfs het bekende korenbloempje van Marie-Antoinette ontbreekt niet. Toch is
het op deze wijze beschilderde Queens-ware niet typisch voor het gebruiks-Ivory,
dat meestal in simpele vormen gehouden werd, ofschoon nimmer ongracieus of lomp.
Een ruim gebruik werd ook door de apothekers gemaakt van Wedgwoods fraaie
product, daar het technisch zoo volmaakt was, dat het aan de hooge eischen der
apothekers volkomen kon voldoen.
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Zonder twijfel is voor den pottenbakker het plastisch element van den vorm
hoofdzaak. De kleur komt pas in de tweede plaats en mag nooit overheerschen. Hoe
vaak is dat in later tijden vergeten. Doch Wedgwood was te zeer pottenbakker van
nature om niet steeds dit principe voor den geest te hebben. In geen materiaal komt
de vorm zoo scherp en nobel naar voren als in het zwarte. Het verwondert ons dan
ook niet, dat Wedgwood reeds zeer vroeg zoekende was naar een kleisoort, die bij
het branden een mooi, diep zwart opleverde. Eerst in 1768 schijnt het hem gelukt,
het goede materiaal hiervoor te vinden, want van toen af stamden de eerste resultaten
in die richting, n.l. twee vazen, van wat Wedgwood zelf noemt zijn ‘Etrurisch brons’
en dat inderdaad wel aan brons doet denken. Later werd het echter meer algemeen
bekend onder den naam van ‘zwart porselein’ of ‘basalt’. Ook hier weer waren heel
wat teleurstellingen vooraf gegaan, voor het Basalt als een onberispelijk product uit
den oven te voorschijn kwam. Geen detail van het modelé ging verloren bij het
‘vuren’ en de buitengewone hardheid van het materiaal maakte het vrij van iedere
kans van uitwisschen van vormen of afslijten. Namaak treft men op dit gebied buiten
Engeland weinig aan, het schijnt te moeilijk en daardoor niet loonend geweest te
zijn, de voorwerpen van ‘basalt’ na te maken. Naast voorwerpen van huishoudelijk
gebruik zijn er zeer goede borstbeelden in gemaakt. Wedgwood, die aanvankelijk
slechts met gewone arbeiders gewerkt had, zag de behoefte in, om artiesten aan zijn
werkplaatsen te verbinden en in de keuze van een Flaxman en een Hackwood mocht
hij zeker zeer gelukkig heeten. Zij hebben het fraaie materiaal op uitstekende wijze
tot zijn recht doen komen in tal van bustes van klassieken of tijdgenooten, waarbij
bij Hackwood een meer conventioneele en bij Flaxman een zeer levendige expressie
dadelijk treffen. Het verlangen van Wedgwood's deftige clientèle ging terstond uit
naar dit edele materiaal, zoodat hij met orders overstroomd werd en hij, toch reeds
overladen met werk, van wege den bouw van zijn nieuwe fabriek te Etruria onmogelijk
aan alle aanvragen voldoen kon. Het was nog maar tien jaar sedert de
‘meester-pottenbakker’ voor zich zelf was begonnen, doch reeds stroomden de orders
van alle kanten toe en werd door de hooggeplaatsten om zijn werk letterlijk gevochten.
Maar Wedgwood's vindingrijke geest gaat steeds verder en zoo maakt hij steeds weer
nieuwe plannen voor zijn borstbeelden in basalt. ‘Ik verzamel eenige antieke beelden,’
schrijft hij, ‘om ze in Basalt te laten copieeren. Geplaatst tusschen vazen zullen deze
voorwerpen een heele revolutie in de schoorsteenmantel-bekleeding te weeg brengen.’
Buitengewoon veel bewondering schijnt de ‘Bedford vaas’ te zijn ten deel gevallen.
Waarschijnlijk was ze een der eersten met een medaillonrelief. Het basalt veroorzaakte
een sensatie, Het week geheel af van alles
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wat tot dusverre op dit gebied gemaakt was door het fijne grein en de diepen glans.
De continentale ceramische fabrieken hebben ook in die dagen niet getracht het te
imiteeren, wat ze zeker gedaan zouden hebben, indien ze achter het geheim van het
maken hadden kunnen komen.
Maar stellig is Wedgwood het best bekend en dankt hij zijn grootsten roem aan
de vervaardiging van het weergalooze ‘Jasper’. Het woord alleen reeds veronderstelt
een zin voor elegance, beheersching van het meest broze materiaal en een absoluut
meesterschap over het zoo bij uitstek verraderlijke element, het vuur. Het geeft blijk
van de verfijning van een zeer aristocratischen geest, gedrenkt in het klassicisme van
zijn tijd. Hoe schoon is steeds weer zulk een voorwerp in zijn geheel. Hoe nobel,
hoe beheerscht zijn de vormen. Hoe fraai is de verdeeling van de oppervlakte: het
schragende onderstuk, sober versierd door cannelures, blad festoenen of symbolische
motieven; daarboven de verhalende voorstelling, ontleend aan goden- of fabelleer.
Vaak zorgt een wuivend boompje voor de vlakverdeeling, voor de vlakvulling naar
boven, maar elders weer ontstaat zulk een evenwicht tusschen de figuren onderling,
dat de oplossing voor de vulling van het vlak als vanzelf ontstaat. Steeds is er een
rythme in de bewegingen, in de wijd-uitwaaiende gewaden, dat buitengewoon
harmonisch aandoet. Dekseltjes, oortjes, voetstukken, alles legt getuigenis af van
een zeer gecultiveerden smaak, een scherp oordeel, een artistiek aanvoelen. Neem
eens zulk een bakje in uw hand. Hoe verbaast ge U over de zijde-achtige oppervlakte
van het porcelein; hoe fraai en scherp staan de fijne figuurtjes met haar wuivende
gewaden tegen den matblauwen, den olijfgroenen, den donkerblauwen of lila
achtergrond. Men moge het product verwijten, dat er niets van de gevoeligheid van
het oudere aardewerk in overgebleven is, doch de hooge technische vaardigheid, die
voor het maken van porcelein vereischt wordt, dringt als van zelf de figuur van den
handwerkman naar den achtergrond, om die van den beeldenden kunstenaar meer
recht te doen wedervaren. Als zoodanig past het porselein volkomen in de 18e eeuw,
bij het Rococo, Louis XV en Louis XVI, doch het Wedgwood maakt zich nergens
schuldig aan kinderlijke overlading, integendeel het gevoel voor maat, rythme en
verdeeling treft U steeds weer. En welk een eindelooze variatie, ondanks toch ook
weer de geregelde terugkeer van bepaalde motieven als cannelures, acanthusblad of
laurierfestoen. Als cameeën en intaglio's prijken de fraai gedrapeerde figuurtjes of
ronde cupidootjes, zoowel op vazen als op de zoo geliefde chocolade-kannen dier
dagen, op theekopjes zoowel als op fruitschalen. Zij worden gesneden voor ringen,
voor broches, voor breloques, voor armbanden en oorringen, voor cachets en
zegelringen en vinden de meest enthousiaste waardeering.
Van hier naar het vormen van bas-reliëf portretten, il n'y avait qu'un
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pas, nadat men reeds in het basalt zulke mooie borstbeelden vervaardigd had. Als
datum voor het ontstaan van het jasper kan men 1775 opgeven, doch men denke ook
thans weer niet te gering over de bezwaren, die overwonnen moesten worden. Het
vuren bleek groote moeilijkheden op te leveren, maar een der hardnekkigste en
grootste bezwaren vormde het zoogenaamde ‘bloeden’. Bij sommige voorwerpen
vertoont de blauwe ondergrond neiging door de dunnere gedeelten van witte reliefs
heen te schemeren. Soms, waar het bijv. gewaden betreft, is dit niet zoo erg, doch
bij figuren is het volkomen onaannemelijk. Men heeft dit z.g. bloeden vaak als een
verschijnsel van het latere Wedgwood beschouwd, doch men treft het reeds in stukken
van ouderen datum aan.
Er valt niet aan te twijfelen, of in Wedgwood's dagen genoten de jasper-cameeën,
medaillons en kleinere plaketten de grootste waardeering en de vraag ernaar was dan
ook zoo groot, dat we het antwoord op een brief begrijpen: ‘De jaspers, die ge besteld
hebt, zijn ter hand genomen, te weten het relief van “de Dag” en de “Twee
Bacchanten” en ofschoon genoemd Jasper uiterst teer is en uiterst moeilijk te
behandelen, hoop ik toch ieder bezwaar te overwinnen. Ik wenschte althans mijn
pogingen voort te zetten zoolang als ik leef en den naam van pottenbakker waardig
ben. Doch intusschen zal ik voor u bas-reliefs maken in rood, rood en zwart, of ieder
andere kleur, welke in mijn vermogen is. Indien ge dit tenminste verstandig acht.’
(Uit: Wedgwood's brieven aan zijn vriend Bentley, die als zijn compagnon zijn
belangen in Londen behartigde).
Reeds te Meissen had men een groote perfectie bereikt in het vormen van beeldjes
en groepen. De naam van Kändier roept ons tal van gracieuse groepjes van
herderinnetjes, minnekoozende paartjes en sierlijke dierfiguren voor den geest. Ook
te Sèvres vervaardigde men fraaie beelden van biscuit, evenals in andere Europeesche
centra van eenigerlei beteekenis. Het was dus niet te verwonderen, dat de op zulk
een hoogen trap van ontwikkeling staande Wedgwood fabriek zich ook op deze kunst
ging toeleggen. Ofschoon de fabrieken van het vasteland alle eenige overeenkomst
vertoonen in hun voortbrengselen, handhaaft Wedgwood ook hierin zijn
onafhankelijkheid. Zijn bustes maakt hij bij voorkeur van zwart basalt, hoewel ook
sommige van het roode ‘Rosso Antico’ vervaardigd zijn. Kleine statuettes vervaardigt
hij van mooi wit jasper op gekleurde piëdestals met de typisch decoraties van
bloemfestoenen en laurierranken. Zij treffen door gratie en levendigheid, door
zuiverheid van afwerking. Vele vooraanstaande figuren werden afgebeeld in basalt.
Zoo ontstonden de bustes van Voltaire, van Ben Jonson, van Boerhaave,
Oldenbarneveldt en de beide De Witt'en, van Newton, van Franklin en nog zoovele
andere. Doch in de kleine jasper-figuren treedt na eenigen tijd een zekere decadentie
in, onder invloed van de overlading die in het buitenland ge-
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bruikelijk was. Ze worden gebruikt om kaarssen en lusters te dragen en missen de
zuiverheid van het vroegere werk.
In oude huizen uit die dagen en meubelen, dateerend uit het laatst van de achttiende
eeuw, kan men soms friezen of randen aantreffen van plaketten van jasper, vooral
de plaketten van Flaxman waren terecht zeer gezocht. Zijn antieke groepen, als de
‘Musen’ of ‘de Dansende Uren,’ laten niet na iederen beschouwer in verrukking te
brengen. Het is dan ook geen wonder, dat deze heerlijke tabletten vaak voor
decoratieve doeleinden gebruikt werden en toepassing vonden op allerlei gebied.
Cameeën in twee, drie of meer kleuren werden vervaardigd om in verschillende
soorten van meubels ingelegd te worden, men vindt ze in bureaux, commodes,
kabinetten, ja zelfs in vleugels.
Tot het einde van 1773 waren alle kleinoodiën of cameeën van Wedgwood wit of
geelachtig getint op gekleurden, geglazuurden ondergrond, welke ingebrand werd,
ofschoon ook sommige klanten den ondergrond, naar gelang van het doel, waarvoor
zij ze wenschten te gebruiken, kleurden met glazuren, die niet ingebrand werden.
Daarna trad een periode in, toen de gekleurde jaspers in zwang kwamen en toegepast
werden voor cameeën en sieraden.
In de ceramiek neemt het jasper een eigenaardige plaats in. Het mist de
doorschijnendheid van porselein, doch komt overigens hiermede, door het branden
bij hooge temperatuur en den hoogen, melodieusen klank, sterk overeen. Ook mist
het de glazuur van porselein, waardoor het eenigszins aan biscuit doet denken.
Wedgwood's naam is onafscheidelijk aan de Portland-vaas verbonden, de zoo
uiterst merkwaardige, uit de derde eeuw stammende urn, die de asch van Alexander
Severus heette te bevatten. Omstreeks 1644 werd deze in een sarcophaag nabij Rome
ontdekt en door Paus Urbanus VIII, uit het edele geslacht der Barberini's in het
Vaticaan geplaatst, waar zij ongeveer een eeuw bleef. In 1784 kocht Sir Hamilton,
de Engelsche gezant aan het hof van Napels, de Barberini-vaas, waarna deze, langs
een omweg, in het bezit raakte van den hertog van Portland. Het enthousiasme van
de Engelsche aristocratie voor deze met cameeën gesierde vaas grensde aan het
ongelooflijke. Zoodra dan ook Wedgwood hoorde, dat ze onder den hamer zou
komen, stelde hij pogingen in het werk, haar te koopen, doch de hertog was hem
voor. Maar, edelmoedig als deze was, stond hij na drie dagen de kostbare vaas aan
Wedgwood in bruikleen af ten einde ze door den gezienen pottenbakker te doen
copieeren. Vier jaren werden aan de copie besteed, toen bracht Wedgwood er een
twintigtal in den handel, die hij voor den zeer bescheiden prijs van £ 50 per stuk
aanbood. Liefhebbers er voor hadden zich reeds van te voren op een lijst laten zetten.
Thans zijn deze copieën vele honderden ponden waard, doch ze zijn uiterst zeldzaam
geworden. De Portland-vaas werd aan het Britsch
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museum in bruikleen afgestaan. Een beambte had het ongeluk het onbetaalbare stuk
te laten vallen, waardoor het in honderden scherven brak. Dank zij de copieën gelukte
het, de vaas te herstellen, zoodat men de origineele Portland- of Barberini-vaas tot
voor kort in het Britsch museum bewonderen kon.
De porselein-kunst is in de afgeloopen honderd jaar sterk achteruit gegaan. Er
kwamen goedkoope producten aan de markt, die iedereen in staat stelden, zich
porselein aan te schaffen, doch die de verfijning en het precieuse van het oudere
porselein te eenenmale misten. Dit valt stellig ten zeerste te betreuren, hoe
verklaarbaar het moge zijn, want een stuk porselein van goede kwaliteit heeft in zijn
doorschijnendheid en diepe kleuren eigenschappen, die het met edelsteenen doet
wedijveren, terwijl de bewerking van een goed stuk aan de kunst van den goudsmid
herinnert. De liefde voor het oude porselein is dan ook verklaarbaar en alleszins
gemotiveerd, al moge in de betere soorten ook het moderne porselein onze
belangstelling waard zijn.
Josiah Wedgwood, de grondlegger van de thans zoo beroemde fabriek, is een der
merkwaardigste figuren in den volkrijken tempel van achttiendeeeuwsch vernuft.
Wat het verfijnde van zijn kunst betreft kan hij wedijveren met de groote goudsmeden
en beeldsnijders der Renaissance. Typisch is zijn gezegde: ‘That won't do for Josiah
Wedgwood’ terwijl hij met zijn wandelstok een slecht gelukt stuk aan gruzelementen
sloeg. En zoo zien we den één-beenigen, hoffelijken, achttiende-eeuwschen
‘gentle-man-pottenbakker’ voor ons in zijn lange blauwe jas, zijn donkerroode vest,
en keurige, zwarte kuitbroek en kunnen het ons verklaren, dat Etruria feest viert, ter
eere van den twee-hondersten geboortedag van haar stichter. De bekoring van een
voorbijgeganen tijd hangt nog hier in de stille dorpsstraat, omgeven met de aardige
achttiende-eeuwsche cottages met latwerk, die eens door Josiah Wedgwood voor
zijn arbeiders werden gezet. Vijf generaties van pottenbakkers hebben hier gewoond
en gewerkt en men treft onder de werklieden er nog aan, wier bet-over-grootvader
onder den ouden Josiah werkte. De eikenhouten deuren met de zware grendels zijn
intact gebleven, evenals de oude draaibanken, waarop de eerste meester-pottenbakker
van Etruria zijn vazen draaide, ter gelegenheid van zijn compagnonschap met zijn
vriend Bentley. Toch heeft de tijd hier niet stilgestaan en heeft electriciteit haar
intrede gedaan, en het geheele bedrijf gemoderniseerd, overeenkomstig de eischen
onzer dagen. Maar de nobele ontwerpen van den grooten voorganger leven nog voort
en komen nog heden ten dage aan de markt, zij het ook dat veel, dat niet meer van
onzen tijd is, daarbij op den achtergrond gedrongen is en vervangen door nieuwe
modellen en andere soorten.
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Hoogtevlucht
door Roel Houwink.
Voor A. Vy.
Werelden verglijden
aan zijn steil-gestrekte vlucht tot hij uitzwiert in het wonder
van een boven-aardsche lucht:
't Ruige kleed van lust en lijden
valt smal en ruglings van hem af
en met onbezwaarde schoudren
rijst hij uit der wolken graf.
In een evenmatig zwenken
scheert de ragge, witte vogel
van zijn bloed-ontbonden denken
langs lichts wentelende banen.
Maar de loomheid zijner handen
blindt zich aan dier zonnen luister;
openspalkt de mond der aarde
waar hij neerstort in het duister.
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De zege
door M.E. Klinkhamer - van Hoytema.
BOVEN de donkere daken daalde een milde zon, verpurperend 't levend zwart en
pinkelend in de nokken. Een zwerm van grauwe vogelstippen, als bladders asch van
boschbrand, zweefde er rond en lijnde, zwenkend en spiralend, grillen in de lucht.
De kampong hurkte in 't smalle dal, schier overgroeid door loof en palmen.
Het leek een land van louter lang verlaten heuvels, heinde en ver vergeten, een
slepende slip van 't aardekleed, verkleurd in grijze en groene scheuten, stoffig,
gerafeld, vochtig. Het ruige wildgewas, eentonig, willekeurig, dekte hellingen en
rotsen en was 't niet door de daken, niemand zou, daar onder 't overvleugelend groen,
het kleine dorp vermoeden.
Langs 't smalle glibberpad, dat uit de kampong leidde, liep een oude man. Zijn grijze
jasje en sarong deden hem als een der dorpsnotabelen kennen; zijn tulband wees op
zijn heiligheid. Maar wat van dichtbij in hem boeide, dat was het smeulende in zijn
gezicht. Tusschen weifelwit behaarde wangen een vroom getuite mond met wreede
tanden; een platte, drieste neus en in de oogen - 't een wat wijder open dan het ander
- 't raadselig mengelmoes van broeiend-critische aandacht en vlot gemoedelijk,
onbevangen kijken. De lange dunne haren in den hals bevreemdend buitenwaarts
gebogen....
Hij klom den heuvel op, bedachtzaam, langzaam. Boven stond hij stil: een vorst
van 't rond hem liggend land, zijn rug nog recht, een strakke wilskracht in zijn trekken
en een stille wijsheid in de grijze kroon, die zich naar de aarde boog. Hij leek te
peinzen over iets: hoe langer hij daar bleef, te minder scheen hij goed gestemd en
eindelijk hief hij naar het laatste licht een stug gelaat, schuin als een schild en heftig
als een vloek.
Zoo lang hem heugde, was hij thuis geweest in dat land; zoo lang hem heugde,
had hij macht gehad over zijn naasten, onbeschreven macht, die uitgaat van den
eenen geheimzinnigen mensch naar den anderen. En na zijn Mekkareis, zijn
hadji-worden kwam de roep van heiligheid zijn gezag versterken.
Hij geloofde in zichzelf: Allah had hem uitverkoren, om een halfgod te zijn, om
te heerschen over 't mindere volk. Voor alle kwalen kende Allah de medicijn, van
alles wist Hij de oorzaak. Hem aan te roepen, verstond alleen Zijn dienaar. En wist
die niet, wat de vragers hadden of hoe ze van hun ziekten af te helpen, op welke
wijze Allah te bereiken, dan zei hij
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maar wat, of gaf maar iets: en dan gingen ze vol vertrouwen heen, al half genezen.
Dat kunnen de godbegenadigden alleen!
Vandaag voor 't eerst in zijn leven had hij één moment gevoeld, of hij niets was
dan een gewone mensch, leeg van 't Onzienlijke; en of zijn woord, dat nimmer faalde,
ook als het bedroog, zijn macht verloren had. Op dat eene vreeselijke oogenblik had
hij werelden ineen voelen storten en tijden vergaan, was niet enkel hij, maar 't heelal
in hem geschokt. Zichzelf aanbad hij en in zich 't heelal. Hoe kon het zijn dat dit
geloof, zijn roestvast bezit, zoo plotseling hem ontvallen zou? En de orangkommunìs,
die dìt op zijn geweten had, wiens naam wijd en zijd moest worden verdoemd, die
woonde naast hem in de kampong en verkeerde dagelijks met de zijnen!
Hij stond daar eenzaam. De zon zond wondere tinten door de stilte. Naast hem
reikte, bruinpurper in den gloed van sprookjesrood, een boom naar hem. Hij zag zijn
vijand; zag hem gestadig vóór zich met den grijns van groven overmoed, van
overmacht, waarmee hij de menigte scheen te overtuigen, dat alle oud gezag had
afgedaan, dat heden en toekomst aan de vuisten van het volk behoorden. En zijn
zoon, zijn eigen zoon, die smadelijk gelachen had, spot in één opgekrampten
mondhoek, die in 't publiek zijn vader had verloochend! En hij zag zichzelf, een
glimlach op 't grauw weggetrokken, klam gelaat, waar elke spier in spande, en het
lenig licht gebaar van zijn trillinglooze handen, waarmee hij in statige kleineering 't
min bedrijf ter zijde had gewuifd. Het had hem uitgeput. Hij voelde zich moe en oud,
hij voelde zich mensch; ontberend de snelle en slanke veering van zijn sterken geest,
waarmee hij vroeger zonder weifeling terugsteeg in zijn zelfvertrouwen na elken
tegenspoed. En hij wist het niet, hij wist het opeens niet, of alle geesten die zich
samenspanden tegen hem niet krachtiger zouden zijn dan Allah's dienaar en of hij
aan zijn eigen gebeden en middelen moest gaan gelooven om zich als heilige te
handhaven?
Hij schreed terug, toen de zon snel was gedaald en grauwig, schemertriest, de lucht
versomberd was. Hij keek, met dreiging nog in den blik, naar zijn sampen-aanplant*)
langs het weggetje; doch bij de eerste huizen had hij zich hersteld en de sluier voor
zijn open ziel was dichtgegleden.
Het onaanzienlijke boedjanghuisje - hij moest er altijd langs - van buiten onschuldig,
borg binnen het groote kwaad. Rond de olielamp wist hij de breede, heete gezichten,
vlak boven gekruiste beenen gebogen; uit oogen als steenkool blikken die schenen
vastgegroeid aan het tolletje, waar hun geluk in draaide. Vooral de eene, de indringer
met zijn praats, die nu gierig zweeg en tuurde, alleen het nerveus-wippend baardje
in actie,

*) Cassave.
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het stugge haar zonder hoofddoek op zijn bultigen schedel en de grage klauwhanden
klaar voor den greep. De bilikken vloer trilde mee met elken schok, het etens- en
slapensmuffe kamertje, zonder versiering, bruin als de bewoners, voedde de speelsfeer.
En als eenig geluid drong nu en dan een snauw of een nijdig geknor naar buiten door.
Terwijl de oude hadji er langs liep, loerde hij giftig naar 't door de bilik in stippels
vrijgelaten licht en een listig lachje trok zijn grooten mond strak tot een nap van
venijn: hij zou hem klein krijgen, hij, met zijn rijkdom, de hebzucht van den indringer
troeven. Hij was nog niet lang in zijn woning, en de nacht met 't helder krekelgeluid,
dat tegen de maatlooze stilte meende op te trillen, floerste om de aarde, toen eensklaps
het gonzend alarm van het felle tongtonggeklep, in opwinding rusteloos herhaald,
boven aanjagend menschengeschreeuw weerklonk.
De grootste rijstschuur van de kampong stond in volle vlam en enkele huisjes
waren reeds met het gretig vuur besmet. Het volk liep dooreen en te hoop, de
snuggersten sjouwden met kleine emmers water; uit alle hutten sleurden vrouwen
het huisraad naar buiten. Kreten en snikken, gemor en gemompel en 't knallen van
bamboe beroerden de pittig doorgeurde lucht.
De oude hadji had een oogenblik verstijfd gestaan, in 't bruusk besef, dat 't
aangestoken was - en hij wist door wien! Hij voelde 't bloed in zijn wangen, een
knarsend keelgeluid ontsnapte hem, in sprongen snelde hij naar de plaats, waar hij
des vijands haat als tastbaar zag. Hij stond er stram, in warreling van gedachten, toen
spoorde hij de waterdragers aan. De vlammen groeiden, reikten naar een tweede
rijstschuur - het werd een oogenblik angstig stil.... Uit een zijpad kwam een blanda,
in slaapbroek en op bloote voeten. Zijn nadering bracht ontspanning en velen wezen
op de plek der heetste aandacht. Hij commandeerde, snel besloten, een dertigtal der
futsig dribbelende kijkers bij elkaar, een lange balk werd onder het belendend huis
geschoven, dat, geheel ontruimd, al begon te branden, en met verdertigvoudigde
kracht was enkele minuten later het gansche houtstellage schuinweg opgetild en
verder, verder, plotseling omgeslingerd in den vuurhaard. Met doffe slagen, krakend,
rookend, dompte het neer in de felle vlammenkern, waarvan de macht verlamde.
En nu was het dooven ras gedaan. Tusschen balken en staken, bilik en rookende
asch vond het vuur geen lucht genoeg en kromp en werd zonder moeite gebluscht.
De blanda in slaapbroek had zijn meerderheid bewezen. De oude hadji bedankte met
een glimlach, doorzuurd van wat nijd, het volk keek hem na, toen hij terugging naar
zijn huisje, dat even buiten de kampong lag. De oude liep mee, werd binnen genood:
een woning niet grooter dan zijn eigene, wat rieten meubels, een ijzeren bed. Platen
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en grove beeldjes, een bedog*) aan den wand. En opeens overviel hem de behoefte,
zich uit te spreken, sluw aanvoelend, dat hij de machthebbers te vriend moest houden.
De blanda was een gemoedelijk prater, hij sprak vloeiend Soendaneesch; zelf half
inlander geworden, bekleedde hij een eereplaats in zijn woonstreek. Hij had een
stukje land bezeten, doch door domme beplanting en tegenspoed achteruit geboerd,
moest hij het verkoopen en sindsdien verarmd, leefde hij nu een schamel
inlandersbestaan door verkoop van zelfgemaakte soja-kaas.
‘Jij,’ zei hij tot den hadji, ‘jij bent rijk. Waarom koop je dien indringer van je niet
om?’
De oude bezwoer hem met glimlachjes en handgebaren, dat hij niet rijk was, geen
sou bezat, maar de wenk, die strookte met zijn plannen, stak hij op.
‘Je belooft hem ergens een sawah, op voorwaarde, dat hij de streek verlaat,’
vervolgde de ander. ‘En je zorgt wel, dat die sawah een goed eind uit de buurt ligt.’
Terug in de kampong, langs het rookend puin, waar alles aan 't zoeken was naar
resteerend huisraad en gaaf gespaarde padi, beloofde hij, verteederd door 't nieuw
vooruitzicht, steun bij den herbouw der huizen, gaf verlof, om in zijn eigen aanplant
bamboe te kappen.
Naast zijn naaimachine, dat hij enkel gered had, zat de kleermaker op een tepas,
keek hij in de smeulende staken, die zijn woning waren geweest. En overlegde in
zijn binnenste binnenste, waar zelfs Allah niet kijken kon, hoe de scha op meewarige
buren te verhalen zou zijn en hoe hij in de blijkbare wangunst der geesten een
aannemelijk voorwendsel had om naar een andere kampong te verhuizen, die betere
kansen bood en waar de meisjes mooier waren. Om al wat hem kwaad kon doen, te
verschalken, hield hij zijn gezicht in berustenden, meelijwekkenden plooi en
antwoordde nauwelijks wie hem aansprak. Een jonge kerel, die aasde op een kleine
buit uit het puin, en langs liep, riep hem iets toe en trok de schouders op. Toen wees
hij zijn makkers op den eenzame en greep tegelijk naar een bosje padi; dat een van
hen juist had willen oprapen. Het gaf een schermutseling, met hun zwarte koolhanden
veegden ze elkander in 't gezicht. Uit een der gave woningen zag hen een oude man,
die al jaren spitter was op 't aangrenzend theeland. Hij zag hen doch zonder begrip,
Voor zijn glinsterend starende oogen trok hetzelfde beeld onafgebroken voorbij.
Zooeven had hij zijn kind uit het brandende huis gered. Toen de vlammen er insloegen,
was zijn eenig besef geweest, dat zijn dochter, die in haar zevende maand was en
misschien onmachtig van schrik, verbranden ging.... Haar man natuurlijk van huis....
en hij was opgesprongen, met zijn oude armen had hij haar omvat en omhoog getild
en hijgend

*) Kapmes.
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zijn trotsche vaderdaad volbracht.... En nu zag hij het aldoor: schril de gele schettering
der vlammen, het angstgezichtje, zwart omglansd van warrig haar en hij voelde de
lichte zwaarte en den adem tegen zijn wang....
Hoe had hij van kindaf haar lichten last omhoog getild in zijn armen, zijn eenige
ware schat verzorgd en bewaakt, zijn geluk gevonden in droomen, dat hij haar redden
kon uit een brandend huis....
Tusschen zijn vrouw die hem en zijn schoonzoon die haar bedroog, leefden zij
beiden in elkanders genegenheid tevreden; en nu hij grootvader worden ging.... hoe
gretig had hij het kind al voor zijn geboorte verwelkomd in hun verbond!
In tragen gang liep de bezitter van de rijstschuur de verwoesting langs. Hij dacht,
gelaten, aan al de moeite die daar lag verascht. Hij dacht, in begin van wrevel, aan
het spitten en zorgzaam gelijktrekken van zijn grond, aan zijn moeizaam geploeter
in modder en hitte, aan den plantarbeid door zijn dochters en zoons in de hoop op
den oogst met vreugde verricht en zijn nachtwake ginds bij de rijpende rijst om met
touwtjes en bellen de gulzige vogels aan 't schrikken te maken. Het was alles wel
snel tot vruchteloosheid gedoemd.... Zijn rug wat gebogener, zijn werkvingers half
tot een vuist gekromd en zijn geest gedwee om de oerkracht, waar de gapende leegte
mee dreigde!
Er speelden kinderen, vlug in 't vergeten, buiten. Maar twee er van zaten op een
hekje, tegen elkander gehokt als schuwe vogels. Op hen drukte 't gewicht der
gebeurtenis, met strak getrokken zorggezichtjes en opgehurkte beentjes tegen een
richel van 't hekkeriet tuurden zij, kleumerig van zwaar besef en griezelend van 't
spokig donker, in 't geloop der grooteren tusschen lampenschijn en nagloeiend
houtskool. Zij roerden zich bijna niet, beeldjes van beklemdheid, waarin alleen de
oogen nu en dan flitsten van heerlijk avontuurlijken huiver.
De vrouw van den hadji had, zoodra hij thuiskwam, 't uitvoerig relaas van den
brand gereed.
‘'k Heb het zelf gezien’ zei zij, ‘hoe 't aangekomen is. De petroleumlamp van de
buren viel stuk en de padi stond dadelijk in vlam. Maar je moet er niet van reppen,
wie weet wat z'r een ruzie van zouën krijgen.’
‘Heb je 't zelf gezien?’ vroeg hij ongeloovig, terwijl hij de beenen onder zich
kruiste. Hij wist, dat zij de waarheid zei, maar hij was teleurgesteld. En berekende
snel, dat niemand nog iets weten zou en de laster tegen den intrigant ook zóó wel
goed kon slagen.
‘Nee, we moeten er vooral niet van reppen,’ besloot hij.
De blanda die bij het blusschen geholpen had, was een Indo en zeer gesteld op roem.
Geen enkele gelegenheid liet hij zich ontglippen om te
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arbeiden aan zijn eer, om een heldendaad van zichzelf te verbreiden en te vermooien.
Nadat hij zijn omgeving, bestaande uit een inlandsche van middelbaren leeftijd en
eenige donkere kinderen, overnauwkeurig had ingelicht, zocht hij dienzelfden avond
nog zijn vriend op, dien hij zeer respecteerde, omdat die zijn landje, hoewel verarmd,
nog niet had verkocht en diens huisje een kamer meer bezat dan het zijne.
Deze vriend was bovendien een rasechte Hollander van ouders in Indië. Hij had
een weinig opvoeding en een goede betrekking gehad en was, schoon door drank en
noodlot achterop geraakt, in manieren en spreekwijze deftig gebleven. En vertroetelde
dit laatste restant van beteren doen als een oude vrouw haar poes. Het was hem een
speciaal genoegen, op een groot vel helder papier, met of zonder ruitjes, een brief
op te stellen, onverschillig aan wien, in 't uiterste geval aan zichzelf en zijn naam,
dien hij liefhad, er onder te calligrafeeren. En dit werk, in de meeste omstandigheden
niets dan de l'art pour l'art, gaf hem zuiverder voldoening dan de kleine verdienste
die hij soms met zijn vruchtenverkoop oogsten kon.
Ook hij was in slaapbroek en op sloffen, toen Van Santen bij hem oploopen kwam.
‘Hoe later op den avond, hoe schooner volk’ begon hij, ‘wat zal je drinken?’
Van Santen, die de toestanden kende, antwoordde in den vorm met een handdruk:
‘Vanavond geen pait, een kop thee graag, maar zonder suiker.’
Dat hij geen melk kreeg, was sous-entendu.
‘Ik heb zooeven de kampong bij mij in de buurt gered,’ vervolgde hij. ‘Had je
moeten zien, zeg, huizenhoog die vlammen. 't Heele dorp stond in brand! En al die
kerels, zoo stom zeg, met kleine emmertjes, zóó klein, aan 't blusschen. Nu, je
begrijpt....’ Hij lachte een witte-tandenlach. ‘Hielp niets. Werd veel erger, dat snap
je. En al die vrouwen aan 't sjouwen en aan 't weeklagen. Nu, ik heb daar even een
huis omgegooid zeg, en toen was de zaak gezond. Al die kerels, je hadt moeten zien,
zóó verbaasd!’
‘En brandt het nog?’ vroeg de ander lakoniek.
‘Moet je nog vragen! Natuurlijk niet. Ga maar kijken. De heele kampong had in
asch kunnen liggen. Er was toch al aardig wat verloren. Padi, schuren vol. En huizen
met al wat er in stond. Vliegensvlug zeg! Maar ook vliegensvlug bedwongen. Ga
mee, kijken.’
‘En wat is er waar,’ vroeg de ander onder 't loopen, ‘van die legende, dat er bij
jullie in de kampong een kommunist huist, die de jeugdige gemoederen in beroering
brengt?’
‘Ja, ja, die is er. Komt niets van, zeg ik jou. Wij hebben hem in de gaten, zeg!
Hadji Salim zal hem wel klein krijgen. Ik heb met hem afgesproken, dat hij hem
afkoopen zou met een sawah.’
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‘Doet hij dan zooveel kwaad?’
‘Gisteren een koempoelan gehouden. Al die jonge kerels vliegen er in. Alleen om
zijn eigen zak te spekken, jij begrijpt! Groot succes bij de meisjes, die!’
Toen zij het dorpje naderden, stond juist de communist, als voegde hij de daad bij
des anderen woord, met een troep ‘opgeschoten jongens’ te praten.
‘Zie je,’ zei Van Santen.
‘Aha, een meeting,’ constateerde zijn metgezel. Zijn snor zwol van het technisch
woord.
Ze stonden stil en luisterden. Uit den mond van den kolos met den bultigen schedel
vielen de zware woorden als hamers. Onverschillig stootte hij ze neer, maar ze werden
gevangen en doorgegeven. Over een heg hingen eenige hoorders, op het zand hurkten
er, en twee, met den mond opengevallen en koeächtig peinzende oogen, leunden
tegen elkaar. Een fakkel zond weifellicht over de groep, over gloeicirkels als van
een dier in donker, vingers die zich in aandacht rondden - sommige tot een vuist op vuile baadjes en hemden, waar, uit een scheur, een bruine schouder stak....
Het waren schonkige kerels met jong, snel bloed en belust op avontuur: in den
schijn van den tooverfakkel leek alles mogelijk, ze zagen zich rijk en hoog en lui
voorgoed, door middel van enkele rake slagen....
De beide spionnen keerden om.
‘Hm’ kuchte Diederiks tot Van Santen, ‘'t wordt tijd, dat ik daarover eens met
Appinga van gevoelen wissel.’
De nevels fladderden voor de bergen langs en lieten de flanken blauw; de huisjes,
als Japansche schimmen naast de spichtig popperige palmen, doken op en over 't
wijde theeveld groende 't vroege licht.
Voor zijn huis stond Appinga 't aan te zien, hoe de nevels langzaam vloden en
blinkende stralen op de gladde blaren kaatsten. Hij knoopte de mouwen van zijn
overhemd dicht en reikte naar de warme koffie op de tuintafel, kijkend vóór zich uit.
Hij hield zoo van den ochtend en de herfstgeur van bedauwde planten maakte hem,
elken morgen weer, een oogenblik dronken blij.
Zijn vrouw kwam buiten en hij hoorde ook 't stemmetje van zijn kind, dat een heel
poppengezin den tuin in torste. Het leven leek vredig zoo en de zorgen van den heeten
dag, zwaar werk en moeilijk verworven geduld, vergeten.
Hij was een stille, kalme mensch, als employé tevreden, op zijn plaats. Hij wenschte
nauwlijks, hoogerop te komen: verknocht aan zijn planten, scheen hem de veelzijdiger
arbeid van een administrateur eer last dan
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genoegen. Hij hechtte niet aan geld. Gelukkig in zijn gezin, in zijn eenvoudig huis,
met de smaak van zijn Hollandsche vrouw verzorgd, genoot hij de weelde van zijn
eenzaamheid. En elken dag opnieuw de weelde van 't ontwaken.
Toen hij daar Diederiks aankomen zag, die hem - dat wist hij wel - als zijn
raadgever en geldschieter beschouwde, duwde hij een begin van spijt in zich neer,
ontving zijn buurman vriendelijk, neerbuigend:
‘En wat is er van je dienst?’
't Verhaal van den brand en den communist, d e feiten uit de streek, was nieuws
voor Appinga. Hij haalde een kaart te voorschijn, zocht er de centra, die bekend
stonden als door Moskou besmet. 't Geval interesseerde hem, want hij had koelie's
uit die kampong in dienst en kende 't overwegend belang van een goede stemming
onder zijn volk.
‘We zullen die lui in 't oog moeten houden. En zoo langs mijn neus weg zal ik den
wedana wel eens inlichten. Veel moet je niet van 't Bestuur verwachten. De lui tegen
elkaar uitspelen, dat is beter. Voor de zaak zelf voelen die opscheppers niet dat, maar
het geldelijk voordeel is groot en dat maakt ze gevaarlijk. Hadji Salim is een goed
tegenwicht, hou die maar te vrind.’
Mevrouw Appinga, die voer voor de kippen had gehaald, riep al van verre,
belemmerd door het tukkend en halzend pluimvee: ‘Hallo Meneer Diederiks, hoe
gaat 't met uw tomaten-aanplant?’
‘Alles door rupsen opgegeten Mevrouw’ was 't sombere antwoord. ‘En de stekken
van de tijgerorchidaeën worden me gestolen.’
Zij lachte hem vierkant uit. ‘Dan hebt u 't er zeker naar gemaakt’ en troetelde de
kippen die gulzig pikten. Appinga keek zijin gast eens aan, peinzend, hoe weinig
geschikt die was om ‘de lui tegen elkaar uit te spelen.’ Als dom kende hij hem en
zoodra hij dronken was, ruw en zonder tact. Hij had met inlanders weinig slag en de
gevolgen daarvan weet hij zijn kwaad gesternte. Zoo tobde hij immer rond tusschen
tegenslagen, onhandige verdenkingen, berispingen en een opstandige woede, die tot
niets leidde. Een verademing gaven zijn rustige brieven, die hem in eigen oogen in
den adelstand verhieven.
Aan den weg naar de kampong zat een vrouw met een baby van ruim een jaar, in
onderhandeling met een kennis uit een ander dorp. Hij wilde het kind van haar koopen,
het aannemen als zijn eigen. Het leek of zij hem niet verstond. Aan denken noch
voelen gewend, in een soort verdooving opgegroeid, begreep zij slechts langzaam,
met weinig weerklank, wat men haar zei.
Toen wees hij haar een rijksdaalder. Twee gulden en vijf dubbeltjes, een grooten
glimmenden rijksdaalder! De doode oogen schenen te ont-
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waken, En dan het kindje weg, - Er gleed een schim van half bewust herdenken in
den blik, de vingers krulden in gewoonte-streeling. Het kleine lijfje weg, het stemmetje
weg en weg de last van het dwingend krijschen, een zorg te minder....
Het vaag begrip vergleed in gloed om al dat geld.... Een hoofdknik: ‘mangga’ op
den zangtoon van geijkten omgang.
Het kind werd overgereikt. Het sloeg zijn ouwelijke, stekend zwarte oogjes naar
haar op. Het wist niet, wat het overkwam, maar het wilde niet op een vreemden arm.
Het boog een klauwend handje in haar baadje en hals, begon verschrikt te schreien.
Zij maakte 't armpje los en lachte, een steenen lachje, herhaalde: ‘mangga’ en liet
het wringend, worstelend wichtje weggedragen worden, tegen 't vreemde lichaam
stevig vastgeklemd. Het zilver in haar palm woog, glansde, het was iets levends, het
gaf besef van leven, schoon wazig, dof. Zij borg het haastig, gierig, zorgvol. Het
schreien was verklonken.
De man kwam thuis. Hij stemde gretig toe. ‘Je hadt meer moeten vragen’ zei hij
enkel, ‘je moet je niet zoo laten afzetten.’ Doch 's middags, toen hij uitgerust was,
gegeten had, toen miste hij het kleine ding, waarmee hij 's avonds speelde, ging
wrevelig tegen haar te keer om 't eten, om het geld, om honderd kleinigheden en liep
het huis uit om de leegte, die hij zich niet bekennen wilde.
De kampong sprak er over. De man liep, wrokkend, naar het nieuwe brandpunt
van alle wrok, de woning van den communist.
‘Te weinig’ riep hij maar, ‘te weinig. Ze geven je niet wat je toekomt.’
‘Je vrouw heeft het kind er voor gegeven’ zei een uit den kring. ‘Dat had ze niet
moeten doen,’
Doch niemand luisterde. En de woorden ‘uitzuigers’ ‘oproer maken’ sloten, als
de deksel op de doos, alle overweging af.
De oude hadji beet zich op de lip van woede, Hij hoorde 't alles in zijn huis, bedacht,
hoe vroeger elk die klachten had, bij hem, alsof 't vanzelf sprak, raad vroeg. Hoe zou
hij met gemak een man als dezen tot zwijgen hebben gebracht. ‘Het is niet anders,
berust er in.’ En niemand had meer een klacht vernomen. Hij kon het niet laten, hij
moest het beproeven, ook nu. Zijn trots verbijtend ging hij naar den buurman.
Waardig, kalm, beval hij den man, te zwijgen. ‘Het is gebeurd,’ zei hij, ‘het heeft
zoo moeten zijn.’ De kerel keek beduusd op, hurkte, weifelend onder den ouden
invloed. Hij was op het punt, om toe te geven voor de indrukwekkende witte haren
en de dwingende oogen; toen wierp de afgezant van Moskou een smalend woord
naar die witte haren en tot den klager een bevel:
‘Jij zult je geld hebben. Morgen ga je naar de kampong Tjikalong en eischt een
rijksdaalder meer. En als ze weigeren, dreig je. Ik zal je helpen.’
Groot, grof en overtuigend hing de zware, sterke kop vlak boven den
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man, een blik, zwart en gevaarlijk, versloeg den zijnen; hij deinsde even terug, dorst
niets meer tegenwerpen en voelde zich tevens veilig.... Er waren er veel die den hadji
trotseerden, waarom hij niet ook?
Voor Hadji Salim was de nederlaag volkomen.
Aan het wichtje dat slachtoffer en oorzaak was, dacht niemand meer.
De handen van den ouden hadji beefden. Vernederd, vernietigd door dit nieuw bewijs
van zijn overtolligheid, van zijn verval, hing hij in zijn rieten stoel. Hij had den moed
zelfs niet, zich boos te maken, op te winden. Als Allah zijn dienaar verliet, dan moest
hij hem maar verlaten. Dan bleef er voor hem, Salim, niets meer te leven over. Moe
torsten zijn hersenen de zware gedachten, lieten er glippen en vingen ze niet weer.
Liever wilde hij zóó versuffen, liever zich terugtrekken, liever zoo inslapen tot een
gewilde kindschheid. Een mensch, niets dan een oude verlaten mensch was hij en
hij wilde de herinnering aan de glorie van zijn bestaan vergeten. Zijn zoon verloren,
vrouw noch dochter waren hem meer een vreugde, nu alles ineenzonk en hem alleen
de ouderdom bleef.
Hij tobde den ganschen dag, wilde niet eten en kon niet slapen.
Doch het duurde niet lang. De verdooving in sufheid was hem nog niet gegund.
Van zijn vroegere geestkracht kwelde hem de laatste rest tot verweer.
Was hij al zoo oud? Was hij kindsch? 't Leek er niet naar! In een golf drong, bij
't herbeleven van zijn smaad het bloed terug naar zijn hoofd en hij wist: nòg kon hij
wraak nemen, nòg zich handhaven! Lukte 't op de eene wijze niet, er waren genoeg
andere manieren. Met de sawah had de slimmerd zich niet laten beetnemen. Zoodra
Hadji Salim zijn vriendschappelijk lachenden mond had geopend, scheen zijn vijand
hem te hebben doorzien. En de looze voorbereiding: de mededeeling door derden,
dat er in 't Tjigombongsche een sawah bijna te geef lag, was als op een schild gestuit
door het antwoord: ‘'k Verkoop liever zelf een sawah, dan er een bij te krijgen. 'k
Heb er al te veel!’
Ook met zijn laster had de hadji geen succes. Wie er aan geloofde, toonde eer
bewonderende vrees dan afschuw voor den handige, die ongemerkt een brand had
kunnen stichten!
En zoo zon Hadji Salim op een doeltreffender middel. Gesterkt door de blanda's
uit den omtrek en den wedana in hoogst eigen persoon, die hem had laten roepen om
over het geval zijn advies te vragen, durfde hij een dreigplan aan. Hoe gemakkelijk
zou het zijn, door spionnen den oproerkraaier op heeterdaad te betrappen en zoo de
poging toch mislukte, zware straffen op een herhaling te voorspellen! Nu hij de politie
achter zich wist, was hij zeker van zijn zege.... en toch, hoe noode aanvaardde hij
zijn eigen ontwerp, dat een bittere bekentenis inhield. Hij slikte een paar
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maal heftig, alsof hij zich de harde waarheid door de keel wilde wringen. Zijn oude
oogleden trilden....
Achter 't gordijn, dat een deel van het donkere vertrekje tot nachtverblijf afschoot,
was zijn vrouw in slaap gevallen; zijn laatste, die met hem oud geworden, haar
schoonheid verloren had. Niets gaf hij meer om haar, een vrekkige, stuursche oude
vrouw, die hem tallooze malen was ontrouw geweest. Hij keek naar haar verleefde
trekken en dacht aan de zijne; naar de zwarte sneden langs haar rimpels, de vervormde
lippen om holten in 't gebit, de magere, uitstaande ooren onder dun, vervallen haar;
en de zuivere bogen van wenkbrauw en neus, bouwval van schoonheid, merkte hij
niet meer. Hij dacht aan zijn eigen rimpels, alsof ze pas onlangs waren ontstaan.
Toen overviel hem plotseling een diep en smartelijk verlangen naar rust, een rust
waar hij tevergeefs om zich heen naar tastte, en de leege eenzaamheid werd een
ontzetting. Hij sloot de oogen; met de tanden in den baard en den hals ver voorover
uit zijn jaskraag, waar de witte haren boven kruifden, trachtte hij zich te verschansen
in zichzelf en snakte naar een dofheid die lenigen zou.
De vrouw sloeg juist de oogleden op en ziende hoe hij ineengedoken zat, gaf zij
toe aan haar eersten inval, te gaan kijven.
Toen kwam de dochter binnen: een vreemde, in haar donkere schoonheid, bij het
erbarmelijk tafreel. Verwonderd en onverschillig keek zij, staanblijvend, toe,
zwijgend; keerde zich daarna om, zonder een poging tot begrijpen.
‘De ouwe wordt oud,’ dacht zij, terwijl zij de kreunende deur toetrok. Zij kon zich
haar vader jonger nog voorstellen: ongemakkelijk, maar toen toch wel om prettig
naast te leven: een mensch, in wien zij den man wel had liefgehad. Sinds lang hoorde
hij nauwelijks meer in haar leven thuis. De moeder haatte zij. Geen van beiden had
zich ooit voor haar veel moeite gegeven; volgzaam en gesloten uit gemakzucht, was
zij een rustig bezit geweest. En een flinke hulp. Haar broer, die nu door vader uit de
kampong gebannen was, bewonderde zij heimelijk. Haar broer, die zich vrij gemaakt
had en die durfde, durfde! Die deed en zei wat hem lustte en maling had aan
kindertrouw. Die van jongsaf lastig was geweest en zich lijdelijk verzet had tegen
de ouders, tot hij hun openlijk den oorlog verklaarde.
De kampong lag zeer stil in de morgenstilte. De bruin-stoffige wegjes, wolkend van
warmte, tusschen de verspreide woninkjes, van vervuild hout en bamboe, werden
bijna niet beloopen. De meeste mannen werkten op 't veld, eenige op 't voorgalerijtje
der huizen, de kleermaker met gekruiste beenen voor zijn naaimachine, de
hoedenvlechter en de warong-
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houder; de timmerman zaagde buiten op zijn Schagen: het eentonig klein geluid
zeurde rond de bladstille boomen en palmen. Een vrouw wiesch haar spartelende
spruit onder de pantjoran, zoodat het naakte wriemellijfje vonken scheen te spatten
in het felle licht. Om de leege moskee met bidmatjes was het zand schoongeveegd
en aan de zijde, waar het vuur had gewoed, lag nieuw materiaal tusschen de
overblijfsels opgestapeld. In het zand speelden groezelige jongens, bijna bloot en
getemd door de warmte, half verveeld een trechterspelletje. En rondom hing het
groen, vergrijsd en vergoord van stof, flets in verwachting van een windstoot of
eindelijken regen. Hier en daar droogden kleeren aan een slapzakkend lijntje en
werden kussens gezond. Een zuigeling schreide en een kip liep kakelend onder een
huis uit. De vrouwen kookten of waren aan de wasch, rond het water gleed wat
beweging en kleur voor het verre blauw der bergen.
Een deur werd opengestooten. De oude spitter, met verwilderde oogen en de
mondhoeken neer, kwam er uit en snelde naar het hadji-huis om hulp. Het was of de
slapende stilte werd wakkergeschud. Buren liepen toe, velen vroegen naar de reden
en daar trad reeds de hadji, die genezing wist, op het huisje af. De dochter, al dagen
ziek, had een flauwte gekregen. Sinds den brand, waarvan zij den schrik niet had
verdragen, was zij lijdend gebleven; nu leek het, aan de grijswitte wangen en
onspeurbaren adem, of zij niet meer ontwaken zou.
Bedompt en somber was het schemerig vertrekje zonder raam, waar de zwangere
vrouw in kromme houding op het slaapmatje lag, een bruin vuil kussen onder het
moede hoofd, dat er half afhing en onbewust van de nabijheid der tukke buurvrouwen.
Op kleinen afstand - ruimte was om hem gelaten - de plechtige gestalte van den hadji,
den tulband over de gekruiste beenen gebogen, bezwerend zijn geneesmiddel. De
moeder, de man en in den versten hoek de vader, die niet verroerde en gespannen
toekeek. Niets werd gehoord dan het dreunzangerig geprevel, het tikken der
kommetjes, wanneer iemand water aangaf; en vaag, het zeurend gezaag in de hitte
buiten. Lang bleef de priester bidden met des te meer aandrang, omdat de genezing
van deze zieke zijn rehabilitatie zou bevorderen. De omstanders werden onrustig.
De man verschoof en kuchte, de moeder plukte zenuwachtig aan haar haren en goed,
de buurlui fluisterden. Alleen de vader wachtte. Hij zou tot zijn dood hebben gewacht
op een laatste teeken van leven.
En eindelijk hieven zich de oogleden op. Recht, met een langen, lieven blik, richtten
zich de oogen, waarin de lijdenstrek verzacht was, naar den vader in zijn hoek, en
sloten zich in den dood.
De oude man had gesidderd. Meer dan een streeling: een hemelsche genade was
het geweest, en een verzoening met leven en dood voorgoed,
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die blik op dat moment. Hij bleef er versuft van, en vreemd starend in de wereld die
voor hem was omgetooverd, ontging hem de bedrijvigheid en opschudding der
anderen.
Den volgenden morgen gebeurde er iets ongehoords in de kampong. De communist
had alle meisjes en vrouwen die gewoon waren thee te plukken in de tuinen van
Appinga, verboden aan den arbeid te gaan, daar zij naar zijn meening onvoldoende
waren betaald. Geen enkele had het gewaagd noch gewild, zich aan zijn gezag te
onttrekken. Gichelend zaten zij voor haar deuren bij elkaar, onbevreesd voor gevolgen,
als kinderen blij geprikkeld door 't vorderend morgenuur, dat ze nog werkeloos trof.
De zon hing zengend over den weg dien zij gewoonlijk in den dauw en met een doek
om 't hoofd tegen de kilte betraden. Hoewel hij zich de aangewezene wist om het
luie volkje aan den plicht te herinneren, bleef de oude hadji op zijn erf staan in feilen
twijfel. Hij durfde niet, durfde een nieuwe vernedering niet aan. Zijn vroeger rechte
gestalte was wat naar voren gebogen, achter de lippen die stroever sloten, bewogen
de tanden nerveus op elkaar en een onbeheerschte trek van gejaagdheid verouderde
oogen en wangen. Alleen het sterke voorhoofd blonk nog onder de fez. Zijn
welsprekende handen, die meestal statig en strak uit de mouwen lijnden, gebaarden
nu met nuttelooze rukjes, strekkend en krommend.
Ten slotte trad hij op den buurman toe en dreigde, zoo goed het hem afging, met
het waarschuwen der veldpolitie. Doch die ontkende, met vermetelen lach, de vrouwen
te hebben opgestookt en verzekerde, dat zij voor zijn part aan 't werk konden tijgen.
Hem kon niemand vangen, want hij had niets tegen 't gezag gezegd en geen mensch
kon de vrouwen dwingen tot plukken tegen haar zin. En Salim wist het: 't gezag
vermocht hier niets, het was de ongeschreven invloed alleen, die in zulk een geval
de zaken vanzelf in orde bracht. En hij keerde, verbitterd en mismoedigd, terug.
In de volgende dagen verliep de staking. De aardigheid was er spoedig af en geen
andere thee-onderneming lag dicht in de buurt; de mannen mopperden om de mindere
verdienste. Intusschen vond Appinga het noodig, de kampong eens te bezoeken. Op
zijn paard, groot tusschen de nietige huizen, verscheen hij er, als een prins, ofschoon
in zijn werkpak; en afstijgend, sprak hij met dezen en genen, Hadji Salim noodigde
hem met veel strijkages in zijn woning en deed zoo voorkomend als hij in dagen niet
was geweest.
‘Het lijkt mij anders,’ zei Appinga op zijn kalme directe wijze, ‘dat een hadji Salim
wel eens wat krachtiger tegen dien indringer optreden kon. Hij wordt lastig, die
communist.’
Geelbleek werd de oude man, de glimlach vertrok tot een scherpen
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vouw van smartelijken schrik en zijn schouders schenen in te krimpen van schaamte
en smaad. Hij antwoordde niets, doch Appinga speet het, dat zijn luchtig bedoeld
verwijt zoo diep had ingeslagen. Hij trachtte te vergoelijken, zei: ‘Ik weet wel, dat
het zoo gemakkelijk niet gaat,’ maar het was te laat. De oude luisterde niet eens. De
schijn van innemendheid en eenvoud in den omgang, alle waardigheid gleed van
hem af en hij loerde valsch, als een kat in nood, de tepas rond, vóór hij Appinga in
't gezicht dorst kijken. Toen zei hij schor: ‘tuig is het, tuig.’ En in dat oogenblik
voelde hij het plan in zich klaarstaan tot een moord.
Bij de warong stond een groepje nieuwsgierigen. De zoon van den houder was uit
de stad teruggekomen, had zich schoenen en sokken, zelfs een steedschen broek
aangeschaft en een hoed, die door zijn blinkend nieuw khaki en fraaien helmvorm
alle kijkers tot benijders maakte. De vreemdheid van de sigaret, waar de omstanders
strootjes rookten, gaf een prettigen prikkel in 't eentonig kampongbestaan, de
wandelstok ging van hand tot hand. De jonge man vertelde, hoe hij er een slang mee
had doodgeslagen, juist toen hij het dorp wilde binnengaan, wat het ding in de
algemeene achting deed stijgen. Hij schepte plezierig op van al wat hij gezien had
of bijna gezien, beleefde of gedroomde avonturen met sterk fantastischen tint.
Aan het andere eind, om de bocht van het wegje ontstond ruzie, daar de eega van
een landman, die moe van zijn sawah kwam, uit nukkigheid had verzuimd, het eten
klaar te maken. De hongerige echtgenoot, door dagendurende tinka's afgemat en
driftig van aard, sloeg er op en schold, dat het ver buiten 't huisje uitklonk. En zijn
slachtoffer, verveeld door 't onafzienbaar saai, lustloos leven, lui en belemmerd, van
kinderloos vrouwtje, dat zich te hoog schat om te werken, liet, met pervers genot,
het hevige op zich neerstorten. Klein geknepen oogjes, de handen saamgeklapt
tusschen de sarong bij de knieën, de neusvleugels wijd en gluiperig behagen in den
blik, leek zij zich te koesteren in het forsch gebeuren, dat zij als weldadig romantische
actie onderging. Gelijk een kring kinderen bleven er kijkers bij neuzen, ginnegappend
en aanhitsend met grappen; er was geen hand die hielp, geen stem die berispte of
stilte gebood. En toen geen enkel gezag de opwinding bedwong, werd de man steeds
driftiger, de vrouw liet zich schaamteloos gaan, onnatuurlijk gillend en nerveus
uitdagend zonder stuur of maat, tot ze naar binnen werd geschopt en opgesloten en
daar zeurig uitklagen bleef.
Het was volop regenmoesson. t' Allen kant trokken weer de karbouwen den ploeg
en waren de mannen aan 't ploeteren in de vruchtbare modder. Ruwe buien sloegen
in de aarde en schoven schichten zand van de flanken
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der bergen. Overal groeide het gras weer groen en flitsten bij ondergaande zon de
kleuren op in gezuiverde lucht.
Hadji Salim controleerde den arbeid van zijn knechts. Hij deed het nog gaarne, hoewel
hij niet veel meer uitvoeren kon en 't meeste moest overlaten aan zijn zoon, met wien
hij dagelijks ruzie had en die hem - hij wist het zeker - bedroog. Hij mijmerde, terwijl
hij zijn wijde, donkere sawahs met het bedrijvige volk overzag, over den ouden tijd:
zijn goede jaren, waarin hem alles was meegeloopen. Hoe bewonderde hij, ook nu
nog, zichzelf om het talent, waarmee hij de luiden ongemerkt afzette, woekerwinsten
inde, zonder te worden betrapt en al zijn bedriegerijen met een ongelooflijke
handigheid maskeeren kon. Hij bewonderde zich om de zelfbeheersching, die een
van zijn sterkste eigenschappen was geweest en die hij nu - hoe kwam het toch? langzaam zich voelde ontglippen, als een te zware taak uit zijn handen schieten. Ach
wààrom moest een mensch oud worden, vòòr hij sterven mocht! Hij hoefde den dood
niet te vreezen, hij had zijn godsdienstplichten trouw vervuld en gediend als weinigen.
En de beproeving, die smartelijker was dan het ingaan tot den dood, hoe kon hij die
nu nog waardig dragen? Hij dacht, met weemoed, aan het sluipmoordplan, dat hij
voor eenige maanden had gevoed en bebroed. Ook dat was hem niet mogen lukken.
Gesidderd had hij, toen het sluw voorbereid en tactvol begonnen, gestuit was op de
duivelachtige slimheid van den vijand, die alles scheen te weten, overal spionnen
had en met louter schaterlachen van zijn breeden mond elken opzet ontzenuwen kon,
hij de sterkste! Een bijgeloovige angst voor zoo onbegrijpelijke veine weerhield den
hadji van nieuwe poging.
En nu bleef Salim nog een laatste troef: een bittere en zware daad, waardoor een
offer moest worden gebracht, een lijdensweg betreden en niet door hem alleen. Het
was hem al lang bekend, dat de communist op zijn dochter verliefd was en haar in
gunstiger omstandigheden ten huwelijk zou hebben gevraagd. Hij wilde hem het
meisje geven en hem zoo de onderwerping afdwingen. Hij wist, dat de kerel ziek
was en ongeschikt, dat hij als zijn felste tegenstander geen mededoogen kennen zou.
Doch hij aarzelde niet. In den vromen mond beten de wreede tanden zich vast op
elkaar en het wit, dat nog blonk als ivoor, leek op het lemmet van een mes in de zon.
Het meisje was bezig, rijst te stampen in het blok, toen de vader haar zocht om haar
vriendelijk in zijn val te lokken. Verdiept in het werk - zuiver zwarte wimpers als
donkere bloemblaadjes lagen tusschen de blanke leden en bleekbruine wangen en
het jonge lichaam veerde zachtjes mee met het rythme der doffe stooten - hoorde
noch zag zij hem. En even stokte zijn stap: bijwijlen was hij van haar stille, trotsche
schoonheid zóó bekoord,
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dat hij al haar wenschen zou willen vervullen. Toen keek zij op en hij gordde zich
aan.
‘Ik wil je eens wat vertellen, kind. Je wordt zoo groot, dat ik al aan trouwen voor
je ga denken. Ik heb een goeden man voor je gevonden. Je raadt wel, wien?’
Zij kleurde en wachtte.
Hij vatte haar arm en legde dien op zijn linkerhand en gaf er kleine klapjes op,
terwijl hij met nadruk sprak:
‘Je hebt misschien niet zoo hoog durven hopen, maar dien ik bedoel, is onze
buurman.’ Om den schrik dien hij voorzien had, te overbruggen, praatte hij door in
simpele zinnen, tot zij zich wat had hersteld.
‘Je vindt dat natuurlijk een heele eer,’ zei hij toen.
Tot nu toe had hij een volgzaam dochtertje aan haar gehad, dat weinig moeite gaf.
Doch het meisje, dat heimelijk een minnaar liefhad en zich al vrouw voelde, was
zich sinds kort van haar ontwaakt verzet bewust. Zij schudde het hoofd.
‘Dat kan ik niet,’ zei zij bruusk. Verwondering veinsde hij. ‘Je doet,’ antwoordde
hij nog vriendelijk terechtwijzend, ‘wat je vader je beveelt’.
Als in een visioen zag zij opeens vlak vóór zich den hatelijken man, die haar zou
moeten naderen en heftig, in schrik die haar nu pas helder werd, schudde zij den
vader af en schreeuwde:
‘Ik wil hem niet, ik w i l h e m n i e t !’
‘Houd je stil kind,’ bitste hij boos. ‘Je hebt niets te willen. En daarmee uit!’
Toen peilde zij 't gevaar dat haar dreigde, dat weigering noch wil zou kunnen
afwenden en in stommen angst, in een zoo hevig beleven als een folterenden droom,
dat 't haar de spraak een oogenblik benam, legde zij smeekend beide handen op zijn
schouders, drukte de armen tegen zijn jas, slikkend tevergeefs naar woorden. En voor
zij de stem terugvond, verweerde hij zich: ‘je hoeft niet te vleien, het helpt je niets.
Je moest er heel blij om zijn.’
Maar toen kwamen de woorden, hortend van haast en opwinding:
‘U.... U meent het niet. Och laat me niet.... laat me dat niet! Laat me bij u blijven,
ik wil hard werken, maar niet, niet naar die man. Toe zeg, dat het nooit hoeft!’
Trillend leunde zij tegen hem, haar lippen beefden en de oogen baden.
De vader voelde zich week worden en uit vrees voor die weekheid schroefde hij
zich op. Kon hij zich niet handhaven, nu en hier, dan was alles verloren.
En de hardheid waarmee hij haar aansprak, was barbaarsch uit innerlijke
ontreddering.
‘Scheer je weg, tot je kalmer bent. En bedenk wat een kind zijn vader schuldig is.
Allah ziet alles, vergeet dat niet.’
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Het meisje stond te snikken van ellende en wilde woede. Tot zij zich eensklaps
beheerschte en ongenaakbaar in zich gekeerd, zonder een blik zich omwendde. Met
plotselinge minachting nam zij den stamper op en zette den arbeid voort. De vader
aarzelde, door dien onverwachten trots geprikkeld en geboeid; tot ook hij zich bedacht
en zwijgend vertrok.
Twee dagen later was het meisje met haar minnaar van 't ouderhuis weggeloopen,
zonder een spoor of een groet.
De huishoudster van Van Santen zat op het houten trapje voor zijn huis te poetsen.
Nietig, praatgraag menschje deed zij altijd haar taak traag, maar ten volle. Zoo had
zij steeds gedaan. In haar lauwe bestaantje was nauwelijks lust voor hitte of kou.
Zij was in de bergen geboren, getogen en getrouwd. En zij wenschte niets liever
dan er te blijven tot een vroegen dood. Want zij hechtte niet aan 't leven. Zij voelde
zich met de geesten op goeden voet: had weinig ziekten gehad en zelden een kind
verloren.
En nu had zij het zoo ver gebracht, dat zij bij een blanda de huishouding deed.
Bevoorrecht boven velen, al was armoe troef, vervulde zij tevreden haar plicht.
Haar meester, die naar buiten kwam, ondervroeg haar terloops:
‘Ben je gisteren avond laat op de pasar gebleven?’
‘Het beviel er mij met, Meneer. Het is er tegenwoordig zoo'n lawaai en er waren
slechte ronggengs. Het is, of de menschen anders worden dan vroeger. De goeie
gewoontes gaan er uit en als de een durft, dan durft de tweede ook. Ik heb bij de
sarongs gekeken en toen ben ik teruggegaan.’
‘Was er veel te koop?’
‘O ja en gekocht dat er werd! Waar halen de lui het geld vandaan? Dat nam maar
opsmuk mee; en betalen? Kom er eens om t Daar zijn de boekjes goed genoeg voor.’
‘En spelen?’
‘Spelers dat het zijn! In den eenen hoek een kring die speelt, in den anderen
schreeuwers en middenin, bij de dagangs van al dat moois een gedrang! En een licht!
Een groote bolle lamp met een schel schijnsel. Niets voor mij. Ik houd van rust,
Meneer.’
‘En bleef je daarom zoo kort?’
‘Maar natuurlijk Meneer. Een mensch is zijn leven niet zeker met opgewonden
volk. Als't laat wordt, trekken ze messen! Het is hier niet veilig meer.’
Toen nam Van Santen zich voor, zich in de kampong weer eens te doen gelden.
Sinds zij weg was, zat hij maar neer. Om zijn zaken bekommerde hij zich niet.
Knechts profiteerden er van en kansen verliepen.
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Zij had geen enkel teeken van toenadering gegeven. Gevonden was zij nergens.
En de oude vader zat in zijn huis. In zijn oogen verwondering om al de snoodheid
van het lot, dat hem eens zoozeer had gezocht en belonkt.
Het leed der laatste maanden had in hem doorgebrand en scheen er met de vlam
zijner veerkracht gebluscht.
En toch stond hij op zekeren dag weer hardnekkig paraat voor zijn woning.
Dit, dit liet hij zich niet aandoen. Hij wilde winnen, zijn laatsten slag. En hij liep
binnen bij zijn buurman. Wantrouwend keek die op. Hij was de vriendschappelijke
bezoekjes gewoon en wist ze op hun waarde te schatten.
‘Ik heb een voorstel,’ zei de oude.
‘En dat is?’ vroeg de jongere.
‘Ik heb macht over 't volk.
‘Gehad’ dacht de jongere.
‘En mijn macht kan de zaak van Moskou....’
‘Geen kwaad doen,’ peinsde de communist.
‘Doen triomfeeren. Wie mij aan zijn zijde heeft, die wint de gansche streek.’
En toen hij dat ‘m i j ’ met nadruk zei, toen zwol in zijn borst de oude triomf, de
zege van Allah's dienaar, die godbegenadigd was.
De jongeman knipoogde tegen den grijsaard en bood hem een kopje koffie, als
een vrededronk.
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Herdenking,
door A. Viruly.
Liefste, in een verstild ontroeren
Bloeiden donker en diep Uw oogen
Met een wondermild gedoogen
Op tot mijn verrast vervoeren.
Gansch dit wild hart toegebogen,
Kwam Uw mond mijn lippen roeren
En ons beiden samenvoeren
Tot ons heil in zoet vermogen.
Liefste, Uw bereide handen
Lagen in mijn greep verhuld
En in dit verpurend branden
Werden, vrij van alle schuld,
Onze zielen heilvervuld
Tot hun randen -
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Eenzaamheid,
door G. Achterberg.
O ruiten mijner eenzaamheid
waarlangs de avondstroomen nemen
hun beddingen, water en licht
vermengen zich voor mijn gezicht
geruischloos tot een glanzenvolle schemer;
alles in alles vloeit terneder,
ik nog alleen blijf opgericht:
een in zich zelf versomberd teeken.
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Konflikt
(terugblik van een ouden dichter).
door G.H. Streurman.
EEN warm namiddaglicht valt door de lage ramen en glijdt langs de breede
boekenkasten, die staan, trouw en in zich zelf gekeerd, in monumentale geslotenheid,
langs de wanden van mijn ruim vertrek.
Ik sluit mijn juist voltooide boek in mijn bureau en laat een wijle dan mijn hoofd
op beide handen rusten en peins of dit mijn laatste groote werk zal zijn, want in mij
voel ik komen weer die leegheid en verlatenheid, die op geen nieuwe daden meer
doet hopen, als, zooals thans, een werk van jaren is voltooid. Maar ik weet ook, dat
deze matheid tijdelijk is, dat een onzichtbare macht mij telkens weer tot arbeid drijft,
die heilzaam is en vruchten draagt.
En door mijn venster zie ik in het wijde park, waarin de boomen ijler worden, en
blauwe nevel sluiert over de beek, die reeds afgevallen bruine blaren meevoert naar
de wijde verte. Langs de blanke avondhemel schuiven grijze wolken als een groote
vloot, die geruischloos voortglijdt over eindelooze zee.
Dit is een uur van inkeer en bezinning; ik zie alles wat gebonden is aan tijd en
plaats wegzinken om mij heen en voel mijzelf een stuk der eeuwigheid, een schakel
in een eindelooze keten. En evenals een stroom kan treden buiten zijn oevers en voor
korten tijd zijn golven kan stuwen over onafzienbare vlakten, zoo kan ik treden buiten
de enge grenzen van mijn dagelijksch bestaan en mijn eigen leven overzien alsof het
dat van een ander is: ik kan mijzelf historisch zien. En in de stilte trekt mijn leven
als een processie langs de open vensters van mijn ziel voorbij. Ik zie mijn wilde
zorgelooze jeugd, mijn eerste liefde en mijn eerste verzen; daarna mijn groote werken
en nog stijgend steeds mijn roem als kunstenaar. Ik zie hoe mijn woord gezag krijgt
in de wereld, hoe steeds grooter wordt de schare van hen, die mij vereeren, maar ook
hoe klein, angstwekkend klein de kring is van vertrouwde vrienden en huiverend
moet ik zelf ervaren, dat het op de hoogten eenzaam is.
Hoe anders zou het alles zijn als niet dat ééne was gekomen! Zij is in mijn leven
meer geweest dan de zon; zij is de eerste en eenige geweest die begrepen heeft wat
diep verborgen in mij woelde. Maar onze wegen zijn voor eeuwig uiteengegaan en
ik moet altijd blijven hunk'ren naar de andere helft van mijn onsterfelijkheid, die zij
heeft meegenomen in het
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graf! Ik heb haar zoo lief gehad en ik weet, dat ik het licht was in haar leven en toch
- het moest zoo komen! Ik was en bleef de volle mensch, die ik altijd was geweest,
die zeker aan onze geestelijke gemeenschap mijn grootste geluk te danken had, maar
ik bleef, ook bij haar, de zinnenmensch, die ook zijn rechten meende te mogen en te
moeten eischen. Zij was voor mij de groote vriend, zooals ik nooit een andere heb
bezeten, maar juist daarom de vrouw, die ik het meest begeerde. Want ik kon alles
slechts als eenheid zien; de groote synthese, de groote samenvatting van mijn leven
en mijn kunstenaarschap vond ik slechts in een innig samengaan, in een volkomen
harmonie van geestelijk en zinnelijk leven en ik hoopte, dat zij alleen mij alles zou
kunnen geven, wat ik vroeger slechts van verschillende zijden, versnipperd, had
ontvangen. Ik zie thans, nu alles voorbij is, hoe groot haar liefde ook voor mij is
geweest, maar zij heeft van mij gehouden, anders dan ik van haar, niet met die sonore
zinnelijkheid, die bij vele edele vrouwen een gevoel van angst opwekt evenals het
verre gerommel van een naderend onweer. Want verre van eenzijdig vergeestelijkt
te zijn kon zij het zinnenleven slechts waardeeren in zijn indirecte uitstralingen; zij
vreesde voor een te veel, omdat dit het einde van ons geluk zou kunnen beteekenen
en zij wilde die oogenblikken van algeheele overgave beperkt zien tot zeldzame
momenten, juist om ze hun heiligheid en hoogheid te doen behouden.
En toen zijn onze gevoelens tegen elkaar gebotst. De oogen gingen mij plotseling
open toen ik bij haar opmerkte gereserveerdheid en een anders reageeren dan ik het
wenschte. En ik voelde intuïtief, dat onze verhouding, zoo als ik die slechts kon zien,
gestrand was op de klippen van ons geslacht. Voor het eerst hebben wij toen gesproken
over onze gevoelens voor elkaar, omdat er over gesproken moest worden en voor
het eerst eischte zij het recht op zich zelf te zijn en wees zij mij terug binnen de
grenzen, die haar vanzelfsprekend schenen. En zij deed dit met liefde en zachtheid,
trachtend ook mij te begrijpen, maar toch onverbiddelijk en zoo, dat ik zelf moest
toegeven dat, zooals zij ons samenleven zag, beter en duurzamer moest zijn dan mijn
eigen hartstocht het verlangde en ik heb zeker op mij zelf vertrouwd, toen ik meende
haar gerust te kunnen stellen met de verzekering, dat het voortaan anders, beter,
tusschen ons zou zijn. Zij was toen innig gelukkig, omdat zij wist, dat ik haar ook
begreep en meer nog dan te voren leefde zij in alles met mij mee en maakte zij plannen
voor een nog rijkere toekomst, die gebouwd kon worden op de grondvesten van ons
compromis.
En ik meende in mij gekomen een groote rust en een harmonisch geluk, maar juist
haar diepere liefde en de wel trage, maar onverbiddelijke tijd, die zoo graag doet
vergeten wat gebeurd en wat gesproken is, leidden er toe, dat het complex van
gevoelens, dat ik geloofd had te kunnen terug-
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dringen, toch weer naar voren kwam en bewust nu, heftiger nog dan te voren, klopte
aan de poorten, die voor mij gesloten moesten zijn. En de strijd ontbrandde weer,
eveneens heviger dan vroeger, m a a r ook wanhopiger, omdat ik begreep, dat ik de
demon in mij niet zou kunnen en mogen dooden, omdat ook ik meende recht te
hebben, mij zelf te zijn, maar meer nog, omdat ik wist, dat, als dat ééne in mij werd
teruggedrongen, ook onherroepelijk al het andere wat ik te geven had, geen weg
meer zou vinden tot haar, die toch meer dan iemand anders recht had op mijn geheele,
onverdeelde persoonlijkheid.
En weer hebben wij gesproken en weer volgde een verzoening, waarvan ik toen
echter reeds wist, dat het slechts een schijnverzoening was, omdat ik diepinnerlijk
niet meer geloofde, dat alles nog eens waarlijk goed zou worden.
Er volgde een tijd van namelooze ellende. Ik worstelde tegen iets, wat ik onmogelijk
als kwaad kon zien terwijl ik tevens begreep, dat ik haar gevoelens moest eerbiedigen;
maar ook zij heeft veel geleden, want zij wist hoe zwaar mijn strijd was en zij ontdekte
met diepe smart, hoe ik steeds meer in mij zelf gekeerd werd, ja, niet zelden verstarde
tot een kille geslotenheid, die zij zoo vreesde. - Toen we ons leed een paar jaren zoo
hadden gedragen in trieste gelatenheid, met soms een lichtflikkering, maar ook met
vlagen van vertwijfeling, toen heeft zij nog een laatste bovenmenschelijke poging
gewaagd, onze zielsgemeenschap te redden. Zij gaf mij de raad, met opoffering van
alles, wat zij aan gevoelens van kieschheid en vanzelfsprekende welvoegelijkheid
bezat, aan een andere vrouw dat te geven, wat zij niet meer van mij ontvangen kon,
als zij dan maar mocht vertrouwen, dat ik met mijn geest aan haar zou blijven
behooren. En ik was geschokt, verpletterd door haar ontstellende goedheid, maar
ook, omdat ik scherper dan ooit de kloof zag, die ons scheidde, want ik moest herhalen
wat ik vroeger had gezegd, dat het eene onafscheidelijk verbonden was aan het andere,
en ofschoon ik wist, dat ik wreed was, wilde ik en moest ik op dat oogenblik eerlijk
zijn en mocht ik in haar juist toen geen illusies opwekken, waarvan ik zeker wist,
dat zij nooit tot werkelijkheid zouden worden. En toen kwam zij naast mij staan met
een bijna kinderlijke angst in haar oogen en zij vroeg mij of zij zich dan zelf de pas
had afgesneden. Na lang aarzelen wendde ik mij van haar af, omdat ik mijn ontroering
niet meer meester was en stamelde, schoon innerlijk gebroken, mijn vernietigend
‘ja.’
Zij is toen van mij heengegaan en jaren zijn gevolgd vol leegheid en verlangen, vol
echter ook van het besef, dat geen macht ter wereld ons ooit meer tot elkander zou
kunnen voeren. Ik heb echter gewerkt, met een steeds weer opveerende energie,
geput uit de bron van leed, die zoo vroeg
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in mijn leven is gaan vloeien. En als de dagen korter werden en een late zonnestraal
als verre groet naar binnen gleed, ging ik vaak voor mijn venster staan om uit te zien
naar iemand, die moest komen, maar die toch niet kwam en sloot tenslotte de gordijnen
en maakte licht om vergetelheid te zoeken in mijn werk.
Op zekeren dag kwam toen een brief van haar, in haast geschreven naar het scheen,
waarin zij smeekte om vergeving van het leed, dat zij mij had moeten bereiden en
waarin zij haar groote liefde voor mij beleed, zuiverder dan ooit. En ik wist, dat zij
mij noodig had. Ik reisde en vond haar wachtend op het einde, maar ook wachtend
op mij. Ik zonk neer aan haar bed en zij legde haar zwakke handen op mijn hoofd.
In mijn kamer en buiten is het duister, maar in mij is het licht; de gedachte flitst in
mij op mijn eigen leven te beschrijven, want het was groot en rijk aan menschelijkheid.
En nu zal ik het kunnen, want bedaard zijn de stormen, die hebben gewoed, en al
hebben zij ook het groote geluk, dat ik had kunnen bezitten, voor altijd uit mijn leven
weggevaagd, er is in mij gekomen een serene rust en een diepe bezonkenheid, want
ik weet het nu in onschokbaar vertrouwen: menschen, die wij liefhebben, sterven
niet en hun blikken leiden ons beter en zekerder nadat zij van ons zijn heengegaan,
dan toen zij op gelijke hoogte naast ons stonden in het leven.
Ik zal mijn leven gaan beschrijven.
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En het uur wordt telkens later,
door Jan J. Zeldenthuis.
Buiten in het frissche licht
Zingt de leeuwerik ten hemel:
Overdaad'gen klanken-wemel
Voor op-held'rend ver-gezicht.
Binnen slaapt de wereld nog.
Buiten brandt papaver vrij
En de hooge wolken drijven
Langs de slanke, langs de stijve
Stammen statiglijk voorbij.
Binnen werkt de wereld weer.
Buiten vloeit het water uit,
Violet van avond-verven,
Die in schoonheid bloeiend sterven,
Waar een late merel fluit.
Binnen rust de wereld uit.
Buiten zingt de nachtegaal
Geurt sering en gouden regen,
Droomt het maan-licht langs de wegen
Een vergeten, zoet verhaal.
Binnen slaapt de wereld in.
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En het uur wordt telkens later
En de dag van jong weer oud,
't Blad weer groen, weer bruin, weer goud,
't Licht weer grijs, weer blank op 't water,
Uur aan uur weer stil en koud:
Daarom, laat het uur veroud'ren,
Leeft den dag, die open-bloeit:
Zorgen vallen van Uw schoud'ren,
Als gij met het leven groeit.
Laat de dooven en de blinden
Naast het wis'lend leven staan:
Stervend zullen zij toch vinden
Leegte van hun koud bestaan,
Want het uur wordt telkens later
En het lichte leven vliedt
Door de handen als zacht water,
En de waat'ren keeren niet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

203

Kroniek.
Boekbespreking.
Jac. van Looy, Nieuw Proza, Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij 1929.
Over dezen bundel - den laatsten dien Van Looy zelf heeft kunnen bezorgen - werd
in Elsevier's tot nog toe niet geschreven. Het kwam mij gepast voor een aankondiging
- die immers alleen van weemoedigen dank en hulde zou kunnen getuigen - uit te
stellen tot de maand waarin de diep betreurde kunstenaar vijf-en-zeventig jaar zou
zijn geworden. Twaalf September a.s. zal voor velen met mij een stil-innige
herdenkingsdag zijn. De tijd lijkt iets onmetelijks, onvatbaars, onwezenlijks bijna.
Het is op zulke dagen dat men althans tot eenige mijmerende realiseering ervan
geraakt. Drie-kwart eeuw - wij sluiten de oogen en de notie ervan dringt tot ons door
als een reeks van visioenen - drie-kwart eeuw is het geleden dat deze man, die, schoon
buiten de grenzen der Nederlandsch sprekende landen haast onbekend, tot de grootste
en heerlijkste bezittingen dier landen behoort, te Haarlem werd geboren.
De beteekenis van den bundel N i e u w P r o z a in het gezamenlijke oeuvre van
Jac. van Looy te bepalen, is natuurlijk nog niet mogelijk - aangenomen dat over zulke
dingen ooit iets min of meer definitiefs zou kunnen worden beweerd. Zij die zich tot
heden de taak stelden dezen bundel te bespreken gaven zich dan ook meerendeels
over aan beschouwingen over de kunstenaarsfiguur van Looy in het algemeen. De
rijke verscheidenheid van grootere en kleinere prozastukken, hier voor het eerst
bijeengebracht, leidde tot zulke beschouwingen trouwens bijna vanzelf, waar
natuurlijk nog bijkwam dat veler aandacht, na het onverwacht en diep ontstellend
overlijden van den schrijver, onwillekeurig aan het gezamenlijk beeld van zijn
geestelijke verschijning hangen bleef. Toch geloof ik dat het mogelijk is, reeds nu
vast te stellen: deze nieuwe bundel, zonder begrijpelijkerwijze dat beeld in eenig
opzicht te kunnen voltooien, voegt er vele, en allerlei, kostbare trekken en
bizonderheden aan toe. Zoowel de vroege van Looy - door het intens
herinneringsvermogen van den zooveel lateren! - als de oud-geworden
schilder-schrijver, met zijn rijpen humor en zijn groote beschouwelijke wijsheid,
staan ons, na lezing van dit boek, met opnieuw gedetailleerde duidelijkheid voor
oogen. Over bladzijden als die van ‘Het Veer’, ‘Op Reis’, ‘Zingen’, hangt een geur
van diep verleden. Zooals de schrijver daarin over het in tijd zoo ver-afgelegene
spreekt, had hij het veel vroeger nog niet kunnen doen - toch komt de gestalte van
hem, wiens jonge leven hij in die bladzijden overdroomde, er met verrassende trekjes
uit naar voren. Deze indruk
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wordt zonder twijfel versterkt doordat hij, met ‘Op Reis’ vooral, tegen zijn al te
bescheiden gewoonte in, onverbloemde autobiografie gaf. Het is de jonge schilder
van Looy zelf dien men ‘na een maandenlange afwezigheid’ in Madrid ziet
terugkomen, men ontvangt mededeelingen over hem zoo direct en intiem - ik denk
o.a. aan wat op bl. 126 staat over Witsen en diens amsterdamsche ouderlijk huis als alleen een oud en groot kunstenaar, in zijn ziel overtuigd dat alles wat hij omtrent
zichzelf te vertellen heeft van groot belang is, ze met de noodige onbevangenheid
vermag te geven.
Toch acht ik hetgeen dit N i e u w e P r o z a bevat aan gegevens omtrent den
innerlijken staat van den oud-geworden van Looy nog menigvuldiger en kostbaarder.
Men klaagt wel eens dat over het latere leven van dezen groote tot nog toe zoo weinig
bekend is geworden. De klacht komt tot zijn vrienden bijna als een verwijt. Welnu,
ik zou zeggen: dat men Zebedeus herleze, en al de ‘bijlagen’, en vervolgens dezen
bundel proza. O, niet voor juiste biografische mededeelingen, niet voor feiten en
historische anecdoten! Maar voor dat oneindig meer waarde hebbende: de kennis
van het zieleleven eens ouden en wijzen kunstenaars. Op zijn gewone wijze zijn
eigen persoon fantastisch verstekend in allerlei min of meer zonderlinge figuren
beschouwt hier van Looy het eigen gevoels- en gedachteleven, en hij doet dat op die
‘van ouds gerenommeerde’, die allervoortreflijkste, verstandigste en artistiekste
wijze, hij doet het objectief vertellend en vol humor. Lees en herlees het volgens mij
allerkostelijkste in dezen bundel: het verhaal De K o e p e l , lees hoe de wat
vereenzaamde, maar daardoor zoo heelemaal niet verchagrijnde heer van den
Oudentijd zijn jeugdvriend Ambroise ontvangt - hoe vriendelijk hij tegen hem blijft,
ja hoe hij alles van hem verdraagt, tot aan het (voor een artiest als hij)
o n u i t s t a a n b a r e , het verwijt van weekheid van hart. Lees ook hoe hij zijn kamer
deelt met het kleine kindje van zijn werkster en hoe hij filosofisch van gedachte
wisselt - en zelfs een niespartij wordt hier welsprekend! - met Marretje, zijn oude
dienstmaagd. Van Looy's diepe en oorspronkelijke geestigheid is misschien in geen
zijner vorige boeken zóózeer aan den dag gekomen.
Vereerders van Van Looy, denkt er om: de ware wijze om hem te herdenken is
altijd weer: hem te herlezen. Met geen schrijver ter wereld is men intiemer, inniger
- ja ik zou haast zeggen: vertrouwelijker samen in zijn werk dan met dezen. Hij geeft
zich aan al wie hem zoeken wil. H.R.

Anna van Gogh - Kaulbach, Tot het Moederschap, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Dit boek draagt eenige elementen in zich van een waarachtige schoonheid; een
schoonheid die haar gebied heeft in het menschelijk zieleleven. Geen grootsche,
wereld-omvattende, beeldende schoonheid, slechts hier
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en daar een begrip van de menschelijke aandoeningen, waaruit een fijne trillende
toon ontstond, die mij soms ontroerde als de klank van een bezield instrument. Maar
deze warme stemming werd al te spoedig overstemd; het was dan of veel pratende
vrouwen binnen kwamen in een kamer waar schoonheid gewekt was door het erkennen
van zieleleven; als pratende vrouwen vallen de omslachtige zinnen en beschrijvingen
neer, en verstarren die episodes in het boek die stellig beter zijn dan Mevrouw van
Gogh in lang heeft geschreven.
Een jong meisje raakt in een avontuur en na een snelle ontnuchtering staat zij
plotseling voor de wetenschap dat zij een kind draagt. Niets in haar leven heeft haar
hiertoe ook maar eenigszins voorbereid en alle gevoelens worden verstikt door een
primaire aandoening van radeloozen angst. Haar volkomen eenzaamheid voert haar
tot een bijna dierlijk in-het-nauw-gedreven-zijn en, als het kind ter wereld komt,
verstikt ze het. De dokter, door de hospita bij de bewustelooze vrouw geroepen,
begrijpt en doorziet oogenblikkelijk wat hier is gebeurd, doch spaart haar. Hij wordt
een goed vriend van haar, maar daar hij de verantwoordelijkheid van het geheim
mededraagt en hij den ernst van de daad beseft, meent hij haar te kunnen helpen door
haar tot boete te drijven. Zij moet kraamverpleegster worden. Op de kweekschool
komt zij dag aan dag in aanraking met datgene wat speelt in het gebied van geboren
worden en sterven waar haar diepste leed geleden werd. Het is voor haar een
ondragelijke kwelling, ook al beseft zij iets van de noodzaak eener boete. Ten slotte
vlucht ze, uitgeput, en twijfelend aan zich zelve; de vriend doorziet te laat dat zijn
diepzinnige bespiegelingen hem tot een moreele luchtledigheid gevoerd hebben.
Tot een jonge man uit haar dorp tot haar komt met de volle kracht eener zuivere,
ongebroken liefde. Dan ontwaakt zij, maar het is of juist door dit geluk het besef van
haar daad eerst recht opstaat, het is of zij tot nog toe met haar wil slechts half slapende
reageerde, of zij eerst nu met klare oogen ziet. Wanneer zij nu nog neigt naar een
boetedoening, dan begint, door alle vertwijfelingen heen, een gevoel in haar op te
staan, dat, als zij durft te leven, liefde te geven, vreugde, opoffering, zij daarmede
aan de wereld iets toevoegt dat voor het omgekomen schepseltje meer waarde heeft
dan welke boetedoening ook. - Een schoone kern, maar niet beheerscht en voornaam
in zijn uitwerking. JO DE WIT.

E.G. van Bolhuis, De Liefde van Cora Noret, Amsterdam, Nederlandsche
Uitgevers Maatschappij, 1930.
Carla van Ommen, Wennie en Victor; Amersfoort, Uitgeverij ‘Logon’,
zonder jaartal.
Twee boekjes over Liefde, waarover men niet veel woorden behoeft
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vuil te maken. Het één is wat gedurfder, het andere wat gevoelvoller, beide voeren
naar een goed einde: een hereeniging der geliefden. Als Cora Noret den éénen man
niet kan krijgen, dan neemt zij den anderen, en ze voelt al gauw dat het niet het ware
is. De twee echtelieden strijden niet om hun geluk, doch gaan gelaten hun weg. Tot
een crisis hun de oogen opent en ze op 't laatste nippertje nog voor elkaar gered
blijven.
Het tweede boek (Wennie en Victor) is fijner, kinderlijker, zuiverder - maar dit
alles weer niet tot schoonheid opgevoerd. Men schrijft maar en schrijft maar, zonder
dat wij voelen dat de boeken ook maar eenigszins uit den tijdgeest zijn geboren en
ons daarvan iets verhalen, opdat wij ons zelf en de wereld beter zouden begrijpen.
JO DE WIT.

Theo Thijssen, Egeltje, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1929.
Ieder die ‘Het Grijze Kind’ gelezen heeft, kent Thijssen's cynischen humor. Dat boek,
van een ontsteld paedagoog, moet menigeen aangedaan hebben als een daemonische
wraakneming, waaronder de liefde zieltogend neerlag. Griezelen kan een mensch
van Thijssen's ‘Grijze Kind’, en, de waarheid ervan erkennend, nochtans zeggen:
toch is het nòg anders, alles ligt op een andere wijze geschikt; het is een ‘Zerrbild’.
Zerrbild is Egeltje niet; we vinden er den humor en ook het cynisme, maar het laatste
niet zoo bijtend, den eersten vroolijker. Om sommige verhalen heb ik bepaald moeten
schateren. Maar bij het herlezen, vond ik niet dezelfde vreugde. Het plezier van de
verrassing was weg, en toen werden bepaalde verhalen wat kil. Maar Egeltje, het
eerste verhaal uit den bundel, vind ik toch een echt goed, zot verhaal geworden waarin gezonde soldaten-gijn samen gaat met scherpe waarneming.
Scherpe observatie, koele spot en jongensachtige bravoure maken dit boekje tot
een niet onaardig intermezzo in onze Nederlandsche litteratuur.
JO DE WIT.

Herman Poort, Opstellen en Lezingen. Groningen, P. Noordhoff, 1928.
Het is buitengemeen jammer, dat de kritische arbeid van dezen schrijver in hoofdzaak
tot de provincie beperkt moet blijven. Deze opstellen en lezingen toonen een breeden
blik en een diep inzicht in de litteraire verschijnselen en het vermogen betrekkelijk
zeer ingewikkelde dingen op een eenvoudige en duidelijke wijze uit te spreken.
Het laatste opstel in den bundel, dat over Dostojewsky, geschreven naar aanleiding
van Gide's studie over dezen grooten Rus hadden wij er liever niet in opgenomen
gezien. Het staat in geen verhouding tot den
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overigen inhoud van het boek. Niet alleen schijnt ons Poort's opvatting omtrent
Dostojewsky verouderd, doch ook zijn argumenten lijken ons niet van de allersterkste.
Tegenover hetgeen wij aan nationale Dostojewsky-litteratuur bezitten (men denke
aan de werken van Dirk Coster, Jan Romein en De Gruyter), is dit opstel niet te
beschouwen als een verrijking.
Maar.... dit zijn slechts ongeveer 12 bladzijden van de 179, die de gansche bundel
groot is. En bijna uit elk van hen spreekt een eruditie en smaak, die tot ons leedwezen
tot de zeldzaamheden gaan behooren. Het fond, waarop Herman Poort zijn uitspraken
baseert, bezit in ruime mate de benoodigde hechtheid. Het zijn geen toevallige
meeningen, die hij lanceert, voortgekomen uit den kortstondigen omgang met de een
of andere letterkundige persoonlijkheid; wat hij neerschrijft is gegrond niet alleen
op een serieuze studie, maar ook (en dat zegt ten slotte nog heel wat meer!) op een
veelzijdige, gedegen levenservaring. Daarom waren de hier verzamelde opstellen en
lezingen het ten volle waard door een publikatie in boekvorm aan de vergetelheid te
worden onttrokken. Mogen zij vele lezers vinden, vooral onder onze vakpaedagogen,
die met zooveel dufs en onbelangrijks plegen te worden gelukkig gemaakt; dit werk
is frisch, vlot en open. Het moet bij het letterkundig onderwijs goede diensten kunnen
doen, al was het alleen maar om de opgesomde, ‘uiterlijke’ kwaliteiten!
ROEL HOUWINK.

Math. Kemp, De bonte Storm. Den Haag, H.P. Leopold's U.M., 1929.
Als niet Mathias Kemp dit boek geschreven had, hij die één van de eerste onder de
jongste dichters was van wien men zeggen kon, dat hij het epigonisme in aanleg
overwonnen had, zou het niet moeilijk zijn dezen carnavals-roman te prijzen als
ontspanningslectuur van de goede soort. Doch nu dringt zich telkenmale de
bijgedachte op: had deze jonge dichter niets beters te geven. Waarom moest juist hij
dit boek schrijven, dat zoo gemakkelijk door v e l e a n d e r e n zou kunnen geschreven
zijn?
Aan de kwaliteiten van het boek doet, zooals gezegd, dit alles niets af. Het is vlot
geschreven, boeiend; misschien hier en daar een tikje te intellectueel, maar het laat
zich genoegelijk lezen in een verloren uur. En daarmee, meenen wij, heeft het
volkomen beantwoord aan zijn doel.
Maar wat, in vredesnaam, beteekent dit ‘doel’ voor den schrijver van ‘Het
Wijnroode uur’ en ‘De Vreemde Vogel’? Is het de slechte weg der journalistiek, die
hem zoover heeft gebracht? Wij kunnen slechts gissen, maar betreuren het, dat van
de weinigen, helaas, die in dezen tijd geroepen blijken onze dichtkunst te dienen zoo
weinig verantwoordelijkheidsgevoel uitgaat, dat zij zich leenen tot het schrijven van
amusements-litteratuur.
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Wanneer zij in deze dagen van vervalsching en vervlakking zich al willoos overgeven
aan den mode-stroom, wat moet er dan worden van het Werk, dat hun toevertrouwd
is? Zij loopen er over heen en vertrappen het.
ROEL HOUWINK.

Vincent Cleerdin, Sagen van Brabant. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's
U.M., 1929.
Vincent Cleerdin bezit de gave eenvoudig te zijn, daarom werden zijn Sagen van
Brabant gelukkig geen ‘juweeltjes van litteraire beschrijvingskunst’, maar vroom en
degelijk werk, dat ten volle aanspraak heeft op de bewondering van hen, die zich om welke reden dan ook - voor deze materie interesseeren. De firma Brusse verzorgde,
zooals wij dat van haar gewend zijn, dit boekje op keurige wijze. De houtsneden van
J. Franken Pzn. sluiten zich goed bij den tekst aan. Alles in alles een gelukkig geheel
derhalve en een verheugend bezit voor den minnaar van het schoone boek.
ROEL HOUWINK.

C.S. Goemans, Donauvaart. Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1929.
Wanneer wij van dit boek zeggen, dat zijn illustraties het voortreffelijkst zijn dan is
dit oordeel niet als een schimp op den auteur gemeend. Een reisverhaal behoeft geen
meesterwerk te zijn; het voornaamste is, dat het geen pretenties heeft. En deze
voorwaarde deed de heer Goemans in vervulling gaan. Wat hij schreef is volkomen
onpretentieus. Hier en daar zijn de observaties, voorzoover men dat ‘uit de verte’
beoordeelen kan, frisch en niet zonder humor geschied; doch ook maar eenige diepte
heeft het geschrevene helaas niet. Daarmede zijn de grenzen aangeduid, waarbinnen
zich de tekst beweegt. De platen echter overtreffen een en ander in sterke mate. Hier
is, op een enkele uitzondering na, werkelijk iets zeer goeds bereikt, dat verre uitsteekt
boven het gemiddelde.
ROEL HOUWINK.

A.L. Constandse, De Schande. Den Haag, ‘De Albatros’, 1928.
Dit boek van den bekenden vrijdenker is een tendenzroman van de betere soort. Het
is geschreven met een overtuigingskracht, die eerbied afdwingt. Ongetwijfeld schrijft
de anti-alcoholist Piet van Veen, van wien wij hier onlangs een werk bespraken,
meer ‘litterair’, maar ook ‘De Schande’ is volkomen leesbaar gebleven. Het zijn geen
papieren menschen, wier lotgevallen ons hier voor oogen worden gevoerd. Aan hen
allen ligt een oorspronkelijk gevoel van mededogen ten grondslag en geen vale,
doode theorie.
ROEL HOUWINK.
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Dr. M.D. Ozinga, De Protestantsche Kerkenbouw in Nederland van
Hervorming tot Franschen tijd, Amsterdam, H.J. Paris, 1929.
Voor deze doorwrochte studie, welke door subsidieering van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kon worden gepubliceerd en den auteur den
dokterstitel gaf, heb ik niets dan lof. Hoeveel ziet heden ten dage op terrein van
kunstcritiek of -beschouwing niet het licht, waarvan de uitgave even zoo goed of
beter nog achterwege had kunnen blijven! Dat geldt zeker niet van een geschrift als
dit, dat een verrijking is van onze kennis en dat met grooten ernst en een niet aflatende
nauwgezetheid werd geschreven. Grondiger wijze van te-werk-gaan kan men zich
moeilijk denken en het verwondert niet, dat zijn onderzoekingen den schrijver in
veel gevallen er toe hebben geleid, een geheel nieuw beeld te geven van de evolutie
van onzen Protestantschen Kerkenbouw. Want stellig dwingt dit boek tot herziening
der gangbare opvattingen hieromtrent; zoo is alleen reeds de ontdekking, dat de
bekende kruiskerk te Blokzijl niet aanvankelijk in dien planvorm gebouwd werd,
maar uitkomst was van herhaalde vergrootingen eener éénschepige kerk (blz. 22-25),
van groot gewicht voor onze inzichten in deze ontwikkeling, vooral omdat hierdoor
de veronderstelde betrekkingen tot de Noorderkerk te Amsterdam ‘naar het rijk der
fantasie’ verwezen waren.
Het zou mij te ver voeren nader in te gaan op deze, niettegenstaande de tot in
minutieuze détails afdalende uitweidingen en motiveeringen in tekst, noten en bijlagen,
steeds duidelijk getrokken groote ontwikkelingslijn. Liever verwijs ik naar het korte
maar boeiende hoofdstuk ‘Besluit,’ waar de schrijver constateert dat in den
‘waardigen, weloverwogen eenvoud’ onzer kerkelijke bouwkunst het
nationaal-kenmerkende ervan gezocht moet worden; dit in tegenstelling tot een
Frauenkirche te Dresden of een St. Paul's te Londen, waarbij het karakter van
monument naar voren treedt, in het laatste geval zelfs ten koste van alle doelmatigheid.
(Wie er een ‘service’ bijwoonde, kan hier van meespreken!) - De beteekenis van
onzen Protestantschen kerkbouw vergelijkend met dien der voornaamste tot de
Hervorming overgegane staten, schrijft Dr. Ozinga voorts:
‘Noch in de Protestantsche landen van het gedurende de eerste helft der zeventiende
eeuw door oorlog verscheurde Duitsche rijk, noch in het katholiseerende dan wel
puritanistische Engeland, waar de ontwikkeling op dit gebied eerst recht aanvangt
ten tijde van Christopher Wren, of in het achteraankomende Scandinavië kan men
een van den eersten aanvang af met zóó klare zekerheid verloopende ontwikkeling
waarnemen. Naast den weergaloozen bloei der Vereenigde Gewesten zal zulks te
danken zijn aan het radicale breken van het Calvinisme met alle uit den Katholieken
tijd
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stammende gebruiken, waardoor het in de Luthersche landen een groote moeilijkheid
vormende dualisme tusschen altaar en kansel geheel verviel.’ (blz. 149).
De verzorging van dit, met zooveel kennis en liefde geschreven boek laat niet te
wenschen over. Tallooze plattegronden verduidelijken den met een goede letter op
zwaar papier gedrukten tekst, terwijl 136 mooie afbeeldingen werden toegevoegd.
W. JOS. DE GRUYTER.

Ir. J. Duiker, Hoogbouw, Rotterdam, W.L. en J. Brusse's Uit. Mij., 1930.
In dit zaakrijk, beknopt en prettig leesbaar boekje, dat een zeer opgeruimden geest
ademt, breekt een modern bouwmeester een lans voor den hoogbouw. Als ir. Duiker
alle voordeelen uiteen zet van zijn met veel vernuft, ja virtuositeit verdedigd ideaal
van een 12 étage's hoogen woningbouw op groote schaal, waarbij zoowel met de
zon als met de wandluis rekening wordt gehouden, zullen velen geneigd zijn te
verzuchten: ‘Sounds too good to be true.’ Stel u voor, geen last van buurmans lawaai,
geen etensgeuren die blijven hangen in de woonkamer, nooit meer een bevroren
waterleiding.... om van de ontelbare p o s i t i e v e voordeelen niet te gewagen! Ik
ben te weinig vakman om in details te kunnen nagaan, of alle beweringen
standhoudend zijn, maar de groote lijnen zijn zoowel duidelijk als aannemelijk en
stellig zal de toekomst dezen architect, wien het aan inzicht, moed en fantasie niet
ontbreekt, goeddeels in het gelijk stellen. Laten wij het althans hopen.
Jammer alleen, dat Duiker te overmoedig van wal steekt en zich in zijn Inleiding
aan enkele te gemakkelijk gemotiveerde generalisaties schuldig maakt. Het beroep
op de natuur (ik weet, de schrijver vindt hier steun bij een aantal collega's) lijkt me
filosofisch een onjuistheid. Trouwens heeft het boek der natuur veel weg van den
bijbel: men kan er nagenoeg alles uit bewijzen! Terecht merkte W.F. Gouwe op, in
de laatste uitgave der V.A.N.K., ‘Ruimte’: ‘de natuur is even redeloos als redelijk;
of liever zij brengt in haar onuitputtelijkheid en uitbundigheid evenzeer voort op
manieren die wij redelijk meenen te kunnen begrijpen, als op andere, die in 't geheel
niet uit de (onze) rede verstaanbaar zijn. Het is onverstandig de natuur, die als
zoodanig de eindeloosheid der mogelijkheden vertegenwoordigt, te willen zien als
een consequente manifestatie van het practisch verstand.’ - En dat thans de wetenschap
het geheele wereldbeeld tot geometrie heeft teruggebracht, is een uitspraak die ik
graag voor rekening van den schrijver laat. Voorts is de voorstelling van zaken, dat
de moderne machine ‘slechts uit geometrische noodzaak’ geboren werd, naar mijn
inzien simplistisch ((ik verwijs naar mijn opstel
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over Techniek en Kunst in deze aflevering), evenals de uitspraak: ‘zooals ook de
geheele organisatie van de samenleving zich in de verschillende landen parallel
ontwikkelt.’
Deze dingen klinken eenigszins oppervlakkig, maar doen overigens niets af aan
de concrete verdiensten van dit stimuleerend geschrift, dat door een aantal interessante
afbeeldingen wordt verduidelijkt. De kaft is een aardige vondst.
W.J. D. G.

Frank van den Wijngaert, Henri van Straten, een houtsnede-aflevering
van het Maandblad van Oude en Jonge Kunst, Gent, no. 6 1930.
Op dit houtsnede-nummer van het Vlaamsche maandblad ‘Kunst’ zij met genoegen
de aandacht gevestigd. Het bevat niet minder dan een dozijn los bijgevoegde, van
het blok afgedrukte sneden van Van Straten, nevens een aantal kleinere xylografische
werken tusschen den tekst en ik behoef hier dus niet aan toe te voegen, dat het een
kostelijke aflevering is. Frank van den Wijngaert schreef de verdienstelijke inleiding
- goeddeels een bewerking van het opstel over Van Straten uit zijn boek- en plaatwerk
‘De Moderne Vlaamse Houtsnijkunst.’
Wel moet mij van het hart, dat ik Van Straten niet zoo hoog kan aanslaan als de
schrijver het doet. Want acht Van den Wijngaert Masereel de ‘primus inter pares’
onzer houtsnijders, hij laat hier terstond op volgen:
‘Heeft men echter eenmaal de naam uitgesproken van een Masereel dan hoeft in
één adem vermeld Henri van Straten. En dit is, geloof ik, genoeg zeggen. Indien Van
Straten beschikte over de konstruktieve en ideëele vermogens van deze zijn geniale
makker, dan zou hij hem zonder eenige twijfel voorbijstreven.’
Voor mij houdt dit een overschatting in. Geen oogenblik wil ik de groote virtuositeit
van Van Straten's sensueele fantasiën ontkennen, maar - hoeveel formeeler, zelfs
banaler zijn ze dan die van Masereel! Van Straten mist te eenenmale Masereel's (of
wat dit betreft ook Jozef Cantré's) diepte van vizie. Hij is verdienstelijk, zéér
verdienstelijk, duidelijk en zwierig, een uitnemend decorateur en illustrator, die nooit
vervalt tot het enkel-illustratieve of decoratieve. Maar hij mist toch den grooten ernst
en de magie van een Masereel op zijn best, van een Jozef Cantré - dien achtergrond
van het onverklaarbare en onnavolgbare! Een knap stylist is hij met dat al zonder
twijfel en i n h u n s o o r t zijn de sneden voor Tijl Ulenspiegel onverbeterlijk....
W.J. D. G.
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Beeldhouwwerk van Georg Kolbe in de kunstzaal Van Lier te Amsterdam.
Veel beeldhouwwerk krijgen wij in ons land niet te zien. We zijn, als volk, vanouds
overwegend picturaal aangelegd en de belangstelling voor de plastiek is onder ons
gering, al brachten de laatste jaren in dit opzicht eenige verbetering, terwijl wij
daarnaast onder de jongere kunstenaarsgeneratie bogen op enkele beeldhouwers van
uitzonderlijk talent. Nu onlangs in het Stedelijk Museum te Amsterdam de zeer druk
bezochte Rodin-tentoonstelling een opleving van deze belangstelling veroorzaakt
had, was het een geschikt psychologisch oogenblik ons het werk voor te zetten van
den Duitschen beeldhouwer Georg Kolbe, die over onze Oostelijke grenzen een
groote reputatie geniet.
In zijn jeugd werkte hij eenige jaren te Parijs en stond daar sterk onder invloed
van Rodin, een invloed die vooral in zijn vóor 1918 tot stand gekomen werk duidelijk
aan den dag treedt, waar hij b.v. de vrijheid van beweging in zijn scheppingen op
een vóór dien haast ongekende wijze toelaat, evenwel - en dit is een belangrijk verschil
- zonder de inhaerente dramatische spanning dier beweging, waar de Franschman
voor alles op af ging, te vangen en in het materiaal vast te leggen. Het blijft bij Kolbe
meestentijds haast een elegisch spel en toevallig is het niet, dat deze, van huis-uit
typisch Germaansche, droomende j e n s e i t s m e n s c h vrijwel uitsluitend, als van
de aarde, in een zwijmelende dans of verloren gebaar, wég-zwevende dans-figuren
of wel half-sprookjesachtige figuren zooals ‘Meeresweibchen’ enz. tot onderwerpen
kiest. Het z w e v e n - misschien, vóór alles, hét probleem waarheen de bewuste
aandacht van dezen kunstenaar uitgaat - is bij hem uiting van een overmachtig
jenseits-verlangen, dat door heel zijn arbeid als grondtoon klinkt. Het is m.i. een fout
hem, zooals Wilhelm R. Valentiner doet, juist om dit verlangen als groot kunstenaar
te prijzen; veeleer zou men moeten zeggen, dat hij zich een groot kunstenaar toont
in zooverre hij dit voor de kunst gevaarlijk verlangen weet te houden binnen de
grenzen van het beeldend vermogen. Toch dreigen die grenzen steeds overschreden
te worden: men voelt hier en daar wel degelijk, dat de droom die Kolbe hanteert door
hem als 't ware iet of wat moedwillig in het materiaal verwerkt wordt en zijn
overwegend lyrische geest steeds de neiging heeft ontijdig weg te zweven; dat het
hier lang niet altijd is de, vanzelf geboren, lichtheid en spelende gratie, die de
volledige overgave aan mensch en wereld, als loon der liefde, somtijds wint.... Men
voelt óok hoe hij de materie, zijn materiaal, niet altijd volledig aanvaardt en mint en
er zich niét, om te beginnen, aan overgeeft, maar het van den aanvang af g e b r u i k t
voor een (jenseitig) doel, - wat ons dan een zekere onbe-
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vredigdheid laat, juist óns, die hier in Holland zulke prachtige voorbeelden van
beeldhouwers kennen, wier glorie het is, dat zij, door de diepten van het materiaal
heen, hun scheppingen doen oprijzen....
Zoo kan Kolbe's werk ongetwijfeld bezwaren wekken, die in 't kort misschien
aldus te formuleeren vallen: ‘een levensconceptie, waarin het tragische ontijdig
opgaat en vervluchtigd in een iet of wat zoetelijk of althans afgestorven metaphysiek,
wordt door ons niet meer aanvaard en vertrouwd.’
Er blijft echter, in dit groote talent, al staat men critisch tegenover den geest waarin
het meestal wortelt, nog véél te bewonderen over; zoo dan in de eerste plaats de
plastische macht waarmede het de r u i m t e weet te binden en ons, in die gebonden
ruimte, weet binnen te leiden, ook dáár waar het werk, als in de met wijd-gestrekte
armen draaiend-bewegende danseres, in den v o r m niét besloten wordt, maar vrij
zich open geeft.... Zoo ook in de sterke soberheid en zuivere styleering die veel van
het na-oorlogsche werk kenmerkt, al komen juist ook bij dit werk (‘Assunta’,
‘Aufblickende’, ‘Auferstehung’ enz.) bovenbedoelde bezwaren sterk op en kan men
het Valentiner (die een enthousiaste studie over dezen beeldhouwer het licht deed
zien) niét nazeggen, dat hier een door de ‘Erlösung vom Druck des Krieges beseligter
Künstler’ een bevrijding vond, die hem geestelijk groot maakte, zóo dat ‘diese
jenseitig gerichteten Werke auch eine gröszere innere Befriedigung aus-strömen’. Innerlijke bevrediging wordt ons niet meer geschonken door heiligen als Kolbe's
‘Assunta’ die ‘ganz dem weltlichen Getriebe enthoben, in geläuterten Umrissen als
wie im Äther der Alpenwelt empor schwebt’, maar door dat symbool, dat beeld, die
gestalte, die, dynamisch, in sterk, volmaakt evenwicht, stralend vást staat tusschen
wat eertijds het dies- en jenseitige genoemd werd.
Tot de schoonste werken van Kolbe, die we hier te zien kregen, reken ik tenslotte
enkele eenvoudige, zonder probleem-stellingen van zweven, opstanding of heiliging,
gemodelleerde vrouwen-naakten, die het ‘Ewigweibliche’ geven met het gemak en
de kuischheid, die van den kinderlijkontroerden en verwonderden kunstenaarsgeest
en het natuurlijk talent de blijvende kenteekenen zijn.
A.E. VAN DEN TOL.

Hubert van Lith in Muluru te Zandvoort.
Een jong portretkunstenaar, waar veel belofte in zit. Vóór alles een geboren
beeldhouwer.
Teekenkunst leent zich - door de grootere technische gemakkelijkheid, die lichter
leidt tot het in verleiding komen - éérder dan beeldhouwkunst tot ondegelijke
afwijkingen van het verplicht-serieuze kunstenaars-
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pad. Twee ijle potloodteekeningen (niets dan de omtreklijnen; geen schaduwen) zijn
niet-ernstige probeersels in het genre Karel de Nerée, een genre, dat geheel en al
buiten zijn lijn ligt, méér dan welk ander genre ook, en waarvan hij bovendien (dat
blijkt) de techniek in het geheel niet begrijpt, doordat de beteekenis van den inhoud
voor hem een gesloten boek is. De absolute n o o d z a a k (in dit genre) van de scherp
èn juist getrokken lijn, de zinloosheid (in dit genre) van de aarzelend èn slordig
getrokken lijn, ontgaat hem ten eenen male.
Gelukkig zijn er slechts twee zulke aberratie-produkten. De rest, in crayon, is
serieus werk, soms stijgend tot de geestelijke hoogte van den gebeeldhouwden
negerinnekop, die de clou van de Exp. vormt. Een kop van een havenarbeider, een
kop van een dame, een kop van een werkman vooral, hebben inhoud zonder zucht
naar het gewild-plechtige, zoo verleidelijk voor ons, Germaansche noordelingen, in
wie zonder uitzondering iets van den dominee steekt.
Maar zelfs het blijkbaar snuffelen in de natuur naar zoogenaamde karakterkoppen,
met diepe voren, scheeven mond, enz. (hoe goed het ook als studie zal wezen voor
dezen kunstenaar, die nog te rijpen heeft) lijkt niet wel te strooken met zijn aanleg,
te oordeelen naar het steenen masker van een negerin, dat verreweg zijn beste werk
is.
Eéne teekening maakt uitzondering: de kop van een ouden man in een paar lijnen
slechts, breed en zwaar getrokken, een kop, waarin het uitgedoofde van een afgetobd,
waardeloos geworden leven ligt uitgedrukt. Dit gaat boven het karakter uit, raakt den
b o d e m van den mensch. Bij een kleine bronzen Dante-kop zijn de overdreven diepe
oogkassen waarschijnlijk niet zonder de gezochtheid, die als een surrogaat moet
worden beschouwd van een uitdrukkingsmiddel, dat men nog niet meester is.
Technisch èn geestelijk is de negerinnekop (in natuursteen, doch behandeld als
brons, met al de fijne, zachte welvingen en inzinkingen, waartoe een brons, doordat
het licht en schaduwen pakt, zoo uitnoodt) een volkomen gaaf werk, met de
buitengewone gevoeligheid voor de teere oppervlakte van het menschelijk lichaam,
die Rubens met zooveel wellust in kleuren wist te geven. Dat deze gevoelige techniek
aan steen ‘verspild’ is, mag niet worden gezegd. Wat op eenigen afstand onzichtbaar
is, heeft toch zijn (onmerkbare) waarde.
A.S.

De teekeningen van Rembrandt uit de nalatenschap van dr. C. Hofstede
de Groot.
Twee tentoonstellingen in het Haagsche Gemeentemuseum brachten een overvloed
van teekeningen van Rembrandt. Het lijkt van beteekenis
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in het kort bestek dezer kroniek de tentoonstellingen te herdenken.
Als beschouwer van de reeks bladen, groote en kleine, krijgt ge een contact met
de scheppende werkzaamheid van den menschelijken geest, dat ander maar in menig
opzicht niet minder licht geeft over den mensch en kunstenaar dan de voltooide
werken vermogen. Gebruikelijk is de beschouwing, dat een groot deel der teekeningen
voorstudies, aanloopjes, probeersels zijn. Dat is juist, mits daaraan niet de
gevolgtrekking wordt verbonden, dat alleen de geschilderde voltooide werken het
eigenlijke zijn. Deze krabbels en de meer uitvoerige teekeningen zijn niet minder
wezenlijk. Het is alleen moeilijker om al die phasen van een scheppend zich
realiseerend leven te lezen en lezende, niet alleen een gevoel, een beeld, maar een
omvattender besef in zich rijp te doen worden van hetgeen Rembrandt eigenlijk dreef,
door de vreugden en het verdriet, door de gemeenzaamheid en de eenzaamheid van
dit leven, in het durende van zijn werk. Ge volgt zijn oog, zijn hand; ge vindt den
stillen kijker naar een oud stuk bouwkunst, den driftigen grijper van bewegingen,
gebaren, den aandachtigen beschouwer van Perzische miniaturen, figuren van Lukas
van Leijden; ge vindt den verbeelder van bijbelsche verhalen; den veroveraar van
de aanschouwde levenswerkelijkheid om hem heen. Heel die tocht langs de bladen
is het lezen van een boek met de runen van zijn leven. Zijn groote werken ziet ge
niet, maar ge krijgt contact m e t d e n g r o n d w a a r u i t d i e g r o e i d e n .
Het verschillend plan van het naturalistische element daarin treft dan ongemeen.
De heidensche verrukkingen over het vinden van de vormen der zinnelijke
werkelijkheid zijn bij Rembrandt zeldzaam. Zijn begeerigheid heeft ook niets van
het Middeleeuwsche naieve naturalisme. Als zijn vurig putten uit de bron der natuur
iets van een roes heeft in eenige phasen van zijn leven, dan is daarin zwaarte, begeerte
zonder lichtheid. Het naturalisme van Dürer heeft nog iets meer van het
middeleeuwsche.
Schrijvers over Rembrandt - en dat zijn er veel - hebben vaak zijn bijbelsche
verbeeldingen gezien als over-zettingen, vertalingen in het dagelijksche leven van
religieuze motieven. Goed beschouwd - en de teekeningen bevestigen dat - is die
visie op den grooten naturalist slechts oppervlakkig juist. Onophoudelijk put hij uit
het leven, het voert hem een onschatbaar aantal motieven toe; maar deze zijn het
eigenlijke van zijn taal niet. Menig schetsblad doet zien met welk een vaart en drift
die motieven als het ware opgezogen worden in het werkzame centrum van zijn
verbeelding, waarin hij vormt die tweede en hoogere werkelijkheid van hetgeen hij
innerlijk heeft ervaren en ontdekt. Hij is dramatisch in zijn middelen; een samensteller,
een synthetische geest. Geen naief verteller, verhaler. Het moment dat hij uit de
verhalen vormend voor oogen voert betreft in zijn beste werken de innerlijke wereld.
Niet in het dagelijksche brengt
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hij iets anders over; m e t het dagelijksche motief stelt hij zijn eigen werkelijkheid
te zamen.
Zijn tijdgenooten begrepen dan ook zijn naturalisme niet, waarin zij zelf leefden,
dat zij zelf waren. Hun eigen leven gaf de gegevens, maar in zijn werk herkenden
zij het niet meer, alleen als iets van mindere orde. Dit niet-herkennen is echter meer
waard dan de meerderheidsglimlach van den tegenwoordigen verlichten
kunsthistoricus.
De groote s p a n n i n g in Rembrandt tusschen het dagelijkschewerkelijke en het
geestelijk-synthetische is een onvergetelijke ervaring. Welnu, diezelfde soort spanning
is tusschen de eenheid van zijn persoonlijkheid en zijn niet gelijkelijk daarmede
stemmende omgeving van tijdgenooten Een open geest en gemoed is nooit een
gesloten vorm, een isolement in het leven. Het misverstaan en het niet zich-zelf
herkennen in de werkelijkheid van Rembrandt door zijn tijdgenooten, bevat een
verklaring van zijn wijze van eenzaam-zijn en tragiek, die hem onverbrekelijk
verbinden aan zijn tijd. Zonder de mogelijkheid van die spanningen is zijn
verschijningsvorm niet denkbaar.
Zij herkennen zich niet in hem, maar het verwekt onrust noch pijn; in Rembrandt
echter ontstaat het conflict van de twee werelden, dat zich in het bewustzijn als pijn,
verdriet, leed openbaart en een besef van menschelijke eenzaamheid wekt, smartelijk
en tragisch. De wereld der bevestigende, in wezen blijde schoonheid der
middeleeuwen gaat in hem onder, zooals in Michel Angelo, in Mantegna, deels in
Donatello. In pijnen wordt geboren de nieuwe wereld van een eigen eenzamen geest.
Het tragische element was in Rembrandt niet het nieuwe, maar wel het zoo
herhaaldelijk toetsen en zich rekenschap geven van de werkingen dier eenzaamheid
in het eigen gezicht.
Er was op de tentoonstelling de teekening van een verbeelding van den zieken
jongen van Naïm. De bedgordijnen wijken; de zieke is niet langer alleen; het zijn
slechts angstige toeschouwers bij een leven dat het uiterste eenzaam doorstrijdt. Niet
de vrede van den dood, maar het verteerend, uitputtend leed van den strijd beeldt hij
uit, zonder aan de dagelijksche natuurlijkheid iets op te dringen van moedwillige
tragiek. Omdat het zijn eigen leven is, dat hij teekenend beeldt, eenvoudig, sober en
waarachtig.
A.M. HAMMACHER.
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Tentoonstellingen van oude Vlaamsche kunst in het Belgische
jubeljaar
door A. Stheeman.
HEEFT Antwerpen eene tentoonstelling van oude kunst als onderdeel van eene
wereldtentoonstelling, die haar toekwam als hedendaagsche wereldstad, Bergen
daarentegen heeft eene tentoonstelling van oude schilderkunst op touw gezet, omdat
het Waalsche Henegouwen, waarvan het de hoofdstad is, in de Middeleeuwen een
Europeesch centrum was van nijverheid, en daardoor van kunstnijverheid en kunst.
Natuurlijk vormen de aan R o g i e r v a n d e r We y d e n toegeschreven werken
de clou van de Bergensche tentoonstelling, maar het is wel tragisch voor de
Henegouwsche ijdelheid, dat Van der Weyden een onoplosbaar kunsthistorisch
probleem oplevert.
De naam Roger de la Pasture komt (d o c h z o n d e r d e n m i n s t e n
s a m e n h a n g !) in vele documenten voor.
Rogelet de la Pasture, geboortig uit Doornik, in 1427 leerling geworden van den
Doornikschen onbekenden Meester Robert Campin, zal wel dezelfde zijn als Roger
de la Pasture, geboortig uit Doornik, in 1432 in Doornik Meester geworden; doch
zal niet dezelfde zijn als M a i s t r e Roger de la Pasture, (beroep en herkomst
onbekend!) wien, als groot personaadje, de stad Doornik in 1426 eenige vaatjes wijn
aanbood, (evenals een jaar later aan Jan van Eeyk). En deze kan wel dezelfde zijn
als Roger de la Pasture, (herkomst onbekend!) die in 1435 zich in Brussel ging
vestigen, dadelijk aangesteld tot portretschilder van de Stad, dus toen al een man van
aanzien; en met dezen z a l w e l w o r d e n b e d o e l d (in de Italiaansche
letterkunde) de ‘Rogier, leerling van den grooten Jan,’ evenals ‘Rogier de Galliër,
leerling van Jan den Galliër,’ welke Rogier in 1450 een bezoek aan Rome bracht.
Tot nog toe zijn alle kunstgeleerden het er roerend over eens geweest, dat Rogier
van der Weyden niet voldoende gemeen heeft met Jan van Eijck, om zijn leerling te
hebben kunnen zijn; dat hij integendeel stijltrekken vertoont, die eenerzijds wijzen
op verwantschap met de Doorniksche b e e l d h o u w k u n s t , (ook met de
Brusselsche!), anderzijds op verwantschap met de ontwerpteekenaars der beroemde
Doorniksche w a n d t a p i j t e n .
Er blijft dus niets anders over, dan de Italiaansche beweringen als legenden te
beschouwen. Beweringen zijn geen documenten. Het blijft dan in het duister, wie
Rogier's leermeester is geweest, doch er wordt ten minste niet met de waarheid
gegoocheld.
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Een prachtige Madonna met kind, op de tentoonstelling te Bergen, en waarvan het
Museum te Dijon een even fraaie repliek bezit (met recht aan Rogier toegeschreven)
laat duidelijk zien, hoe Rogier afwijkt van Jan van Eyck, even duidelijk als in ander
opzicht het portret van Lionello d'Este (met het hamertje) en de Kruisafname in het
Escuriaal dat doen.
De Antwerpsche tentoonstelling heeft geen geloofwaardigen Rogier aan te wijzen;
evenmin een aanvaardbaren Jan van Eyck.
J a n v a n E y c k heeft zich in Antwerpen laten vertegenwoordigen, in den ‘H.
Franciscus, die de stigmaten ontvangt’ (2 monniken in een rotslandschap) door een
leerling. Jan van Eyck had een fijn coloriet, maar was geen g e r a f f i n e e r d
d e c a d e n t colorist; was kleurrijk, maar had niet een monochroom palet van alle
denkbare tinten bruingrijs en donkergrijs. Ook wordt als een factor in hem erkend,
tegenover zijne voorgangers en tijdgenooten, een krachtige perspectivische plastiek,
gevolg van clair-obscur, zoodat de figuren 3-dimensionaal werken, ‘volume’ hebben,
en niet - zooals hier - plat tegen het landschap liggen en er plastisch in opgaan, gelijk
een platvisch op den bodem der zee. Dit paneel mist (door peuterigen aanleg, die in
detail ziet, en niet in geheel) de vormkracht allen grooten meesters eigen, de
kleurkracht, die een schilderij op een afstand even sterk plastisch laat werken als
dichtbij.
D i r c k B o u t s was tot het einde zijner dagen v e e l t e s t r a k e n s t a r v a n
z i e l om ooit zoo'n aardige, levendig-helder kijkende baby te schilderen als op de
‘Madonna met kind, op den troon,’ die ook op de Londensche tentoonstelling is
geweest.
Beter past hem de ‘Mater Dolorosa’, weenend en biddend, (buste tegen goud-fond),
met de prachtige handen hem eigen en de sterk-smartelijke uitdrukking, die zoo
uitstekend het starre verdraagt, waardoor hij zich van alle anderen onderscheidt; in
zijne p o r t r e t t e n niet tot zijn voordeel.
G e r a r d D a v i d was in de k l e u r een buitengewoon marquante persoonlijkheid.
Zijn ziel had een avondstemming, soms een onweersstemming; zijn voorkeur ging
naar de kleuren en tinten daarvan. Twee werken, onder de mooiste van zijne hand want in hun soort is geen overtreffende trap denkbaar - en onder de meest typische
als voorstelling (uit Lissabon en uit N. York) geven beide den blauw-paarsen toon,
die hem zoo afzonderlijk stelt als colorist, hem tot zulk een p e r s o o n l i j k colorist
maakt. Men voelt, dat het zijn natuurlijke kleur is, maar het is de decadentie der
geraffineerdheid nabij; de decadentie, die Q. Metsys zou brengen.
Het is moeilijk J h e r o n y m u s B o s c h en P i e t e r B r u e g h e l d e n O u d e
tegen elkander af te wegen. Hunne v e r b e e l d i n g is verschillend, zelfs in
gelijksoortige onderwerpen, al is de kunstgeleerde
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wereld, die de twee meesters door elkander heeft gehaspeld, ook tot voor kort blind
geweest als de oude Tobias vóór zijne genezing.
B r u e g h e l is ongetwijfeld grooter, breeder, ruimer geest, universeeler van
omvatting; hartstochtelijker, ook realistischer, meer in het leven staand,
sociaal-menschelijker.
B o s c h (wiens geteekend zelfportret op ouden dag s p r e k e n d gelijkt op Da
Vinci's geteekend zelfportret op even ouden dag!) is misschien dieper geest, woelend
en wroetend in zich zelf, zwaar electrisch geladen; zinnelijker, ook subjectiever
(zooals ook Rembrandt subjectief was), daardoor eenzijdiger in zijne stemming en
geestelijker in zijn kleur (met meer persoonlijke stemming), en - wat Brueghel miste
- muzikaal in zijne composities (hoe grillig die ook kunnen zijn), zoodat zij
rhythmischer zijn; eindelijk (dit is de trek van den gevoelig-schuchtere, den eenzame)
agressief in zijne voorstellingen en bedoelingen, en dat is niet het laatste woord in
de wijsheid.
De voorzijde (die men laat zien van den altaarvleugel met aan de binnenzijde den
H. Jacobus, schaakmat gezet door den toovenaar), een ‘Kapel tusschen de bergen,’
is het meest (Oostersch) v l a k - d e c o r a t i e v e werk, dat van Bosch bekend is. In
zijne effen, bijna ongenuanceerde kleurvlakken (geelbruin, bruingeel, en grijsgroen)
en zijne gestyleerd-vereenvoudigd-gebogen lijnen (Italiaansch beïnvloed zonder
twijfel), doet het denken aan de zoo decoratief-gestyleerde gekleurde houtsneden
van Hokoesai. Aan dit werk, beter dan aan welk ander werk ook van hem, kan de
groote beteekenis worden begrepen van Bosch' roem als baanbreker, als vernieuwer
van het landschap, door verwerpen van het toen algemeen gangbare clair-obscur.
Als k u n s t w e r k , als werk op zich zelf beschouwd, reikt het uit boven alle
landschappen van zijn tijd en den na hem komenden tijd door de muzikale kwaliteit
der compositie. Er is een rhythme in als men slechts bij sommige Italiaansche
half-Primitieven vindt; alleen Oostersch-grilliger.
Bosch B r u e g h e l ' s geestelijken leermeester noemen, is niet te verantwoorden.
Juist de g e e s t is geheel verschillend. De overeenkomst is slechts oppervlakkig.
Ook is alle werk van Bosch gelijk van stemming; alle werk van Brueghel
daarentegen verschillend van stemming: episch-lyrisch in zijn Val van Icarus,
dramatisch in zijn Storm op zee, tragisch in zijn Blinden, verhalend in zijne
Kindertelling, idyllisch in zijn Landschap met den nestuithaler, humoristisch en
satyrisch in zijne teekeningen.
Ook in de componeering der figuren ziet men een treffend verschil. Bij Bosch zijn
de figuren zooveel mogelijk verspreid, zoo ver mogelijk uit elkander; bij Brueghel
zijn zij samengekluwd als eene mierenkolonie op een mierennest.
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Drie uiteenloopende stemmingen van dezen alomspannenden geest zijn hier, en op
zijn sterkst, vertegenwoordigd: het dramatische (de Storm op Zee, de plastisch meest
bizarre, maar geestelijk diepzinnigste zee, die ooit is geschilderd: geen natuurgetrouwe
doch een geestelijke vertolking van een meegemaakte Hel op zee) het verhalende
(Dolle Griet), het idyllische.
Is zijne gevoeligheid voor ‘stemming’ een gevolg van zijn sterk l e v e n d gemoed,
zijn sterk realisme, vatbaar voor geestelijke indrukken van buiten? Het tegendeel
van den in zich zelf gekeerde?
Veel is er op naam van B r u e g h e l gezet, dat niet van hem is.
De ‘Ekster op den galg,’ een mak, mat salonstukje, is werk van een miniaturistisch
aangelegde, die op een afstand bezien de kleur kracht en het plastisch vermogen van
den Ouden Brueghel blijkt te missen.
Een kleine serie kustlandschappen met wolken, die de plastiek van r o o k -wolken
hebben, verraadt daardoor eene andere hand. Eén daarvan, de ‘Haven’ (Pal. Doria
te Rome) heeft bovendien een zee, die, hoe prachtig ook van kleur, door de
gemaniereerde teekening van de golf koppen op den voorgrond, op zich zelf reeds
bewijst van andere hand te wezen.
L u c a s v a n Va l k e n b o r g h , bij Brueghel, den 15 jaar oudere, vergeleken, een
tam kunstenaar, die noch diens vormkracht, noch diens kleurkracht, noch diens
verbeelding, noch diens karakter-uitbeelding of diepte van kijk op het landschap
bezat, laat zich hier (voor het eerst op eene tentoonstelling!) zien van een bijzonderen
kant; niet als schilder, maar als geestelijke figuur; niet door de uitvoering of door de
geestelijke opvatting, maar door het gegeven, met een nog nooit vóór hem in de
schilderkunst vertolkte stemming.
Wie een nieuw geestelijk iets in de kunst brengt, 't zij een Vallenden Avond, of
een Zonsondergang, of een Nacht, of een Zonsopgang, of een Sneeuwval, of een
Regen, of een Storm, verdient (niet al te grooten, maar toch) eeuwigen roem om het
‘nieuw geluid,’ dat een bewijs is van actieven, origineelen geest, in tegenstelling tot
de groote menigte, the dumb driven cattle, die slaafs voorgangers op het platgetreden
pad volgt.
Voorgangers (Brueghel o.a.) hadden reeds sneeuwlandschappen tot thema gekozen,
doch Lucas van Valkenborgh komt de eer toe, in zijn groote schilderij uit het
Weensche Museum, voor het eerst v a l l e n d e s n e e u w te hebben toegevoegd.
Een Sneeuwlandschap is een landschap als een ander. Anders van kleur, anders
van tegenstelling ook, door het sterke contrast van de donkere voorwerpen tegen de
witte sneeuw; maar met een s o o r t stemming, gelijk aan die van een gewoon
landschap. Datzelfde geldt voor Ondergeloopen land (een heel zeldzaam gegeven),
waarvan Aert van der Neer (Mus. Breslau) de primeur heeft gehad.
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ROGIER VAN DER WEYDEN. MADONNA MET KIND.
(VERZAMELING S. DEL MONTE, BRUSSEL).
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JHERONYMUS BOSCH. KAPEL TUSSCHEN DE BERGEN.

JAN SIBERECHTS. JONGE BOERIN MET KIND IN KOEIENRIJK LANDSCHAP. (VERZ. S. DEL MONTE, BRUSSEL).
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LUCAS VAN VALKENBORGH. LANDSCHAP MET VALLENDE SNEEUW.
(KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WEENEN).
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Va l l e n d e s n e e u w echter in een landschap is a n d e r s o o r t i g . Met een
Sneeuwlandschap is het niet op ééne lijn te plaatsen. Het geeft de natuur in een
moment van actie en óm de actie. Het i l l u s t r a t i e f v e r h a l e n d e is de quintessens
van de voorstelling. De menschen loopen en arren niet; zij loopen en arren i n d e
s n e e u w j a c h t , wat geheel iets anders is. Met Regen en met Storm vormt het een
trio, dat afzonderlijk staat a l s s t e m m i n g - w e e r g a v e . Maar in dezen trits staat
het toch ook weer afzonderlijk, doordat het ‘gezelligheid’ inhoudt. Niet voor niets
geeft de Engelsche gekleurde prent Kerstdag of Nieuwjaarsdag, die twee gezellige
dagen bij uitnemendheid, bij vallenden sneeuw, om er een knus-feestelijke stemming
aan te verleenen. Het is het interieur naar buiten gebracht, in de open lucht. Het is
de dorpsstraat, de landweg, het open veld, gemaakt tot één groot gezellig binnenhuis,
waarbij de vallende sneeuw, die alles, figuren en voorwerpen, gezamenlijk gezellig
omhult, door een geestelijken band vereenigt, den band der gemoedelijke gezelligheid,
die alle menschen tot broeders en zusters samenbindt.
Lucas van Valkenborgh is in dit groote doek van Ao 1586 (het moet worden
toegegeven) fletser van kleur, moderner in zijn geringere kleurdiepte, dan Brueghel
in zijne landschappen (de grijze toon der sneeuwvlokken mag misschien een vallenden
avond doen onderstellen), doch de zeer gevoelig getroffen stemming redt het werk
volkomen te midden der kleur-sterkere half-primitieven en stelt het op een hoog plan.
Psychologisch merkwaardig is het, dat dit onderwerp, niet zonder
romantisch-sentimenteelen inslag, zoo zeldzaam is gebleven (wellicht een unicum)
in de Vlaamsche en Hollandsche schilderkunst. Misschien strookt het onderwerp au
fond niet met het Nederlandsche karakter, en moet Duitsche invloed op dezen twee
jaren tevoren als Protestant naar Duitschland gevluchten Mechelschen meester voor
de zeldzame keuze verantwoordelijk worden gesteld.
Zeker opmerkelijk, dat het een zoon van het andere Germaansche sentimenteel
aangelegde volk moest zijn, die drie eeuwen later in de letterkunde dit ongewone
stemmingsonderwerp tot zijne keuze maakte: de Engelsch-Amerikaan Hawthorne,
in ‘the snow-image’.
Misschien is een eenvoudiger verklaring, dat dit genre door zijnen aard, om het
verhalende karakter, als onderwerp wordt geacht niet thuis te hooren in de
s c h i l d e r k u n s t , en beperkt dient te blijven tot het prentenboek, tot de miniaturen
in de Middeleeuwen en tot de boek-illusstraties in onzen tijd. Immers ook in de
Japansche kunst zijn Sneeuwjacht en Regenbui niet te vinden in de schilderkunst,
wel in de prentkunst.
F r a n s F l o r i s ( d e V r i e n d t ) , jongere tijdgenoot van Pieter Pourbus,
medeleerling van Willem Key en tijdgenoot van Antonio Moro,
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mag als Vlaamsche Raphael, zooals zijne tijdgenooten hem noemden, veel voor ons
ongenietbaars hebben gemaakt, als Vlaamsche Holbein (zooals hij door het nageslacht
verdiende te worden gedoopt) verdient hij niet de obscuriteit, hem sinds ten deel
gevallen door de schuld van het mythologisch en godsdienstig on-Italiaansch
Raphaëlietisch werk, dat hem tijdens zijn leven ontzaggelijke eer en roem en rijkdom
heeft verstrekt.
Twee portretten, beide van een oude dame (de ééne een kop, geel-perkamentig en
gerimpeld, met den zachten, in zich zelf gekeerden, starenden blik van oude vrouw;
de andere een kniestuk: gezellig-welvarende volle maan) zijn hier om het te bewijzen.
Omstreeks 1556, op 40-jarigen leeftijd, is de nieuwe Adam, de schepper van deze
portretten, in Frans Floris geboren. Toen heeft zich, onder invloed van de
Venetiaansche School, uit den Florentijnsch-geaarden t e e k e n k u n d i g e n schilder
(met gemaniereerde teekening, decoratieve kleurbontheid en conventioneele,
anti-realistische, atmospheerlooze kleuren) de s c h i l d e r k u n d i g e schilder ontpopt
(zuiver realistisch in lijn, in kleur en in atmospheer, en donker-monochroom), de
voorlooper, bijna de evenknie, van Frans Hals.
In het monumentale portret van de ‘Oude dame in leunstoel’, pal van voren, van
1558 (Mus. Caen; in 1927 in Londen tentoongesteld), blijkt de ommekeer reeds
gansch te zijn voltrokken; is hij geheel en al zich zelf geworden; toont hij zich,
ofschoon Italiaansch beïnvloed, Vlaamsch in hart en nieren, in den besten zin.
Decoratief-Venetiaansch mogen de voordracht en de manier van componeeren
wezen, het Italiaansch vorstelijk-pompeuze is gemeden; gemeden door zijn realisme
vrij van phantasie, maar óók en vooral door den volkomen nieuwen factor (die, later
door Frans Hals afgekeken en uitgebuit, dezen zoo éénig-wereldvermaard zou maken):
het levend-directe, de onmiddellijkheid in het contact tusschen de zitster en den
beschouwer.
Belangrijker dan de moderne t e c h n i e k (de breedheid en de soepelheid van
streek, die tijdens zijn leven de bewondering wekte en die als zijn monopolie gold
en hem picturaal boven Pourbus en Moro verhief), is de moderne geest, die uit het
portret tegenstraalt:h e t r e c h t s t r e e k s c h e g e d a c h t e n - c o n t a c t m e t d e n
b e s c h o u w e r . Dat heeft hem in staat gesteld, zijne personen natuurlijker van
houding en van expressie te geven dan zijne tijdgenooten, M. v. Heemskerk, P.
Pourbus, W. Key, A. Moro, het vermochten met hunne figuren.
Even zoo weinig als het pompeuze, is van de Venetianen de weelderige
zinnelijkheid van kleur mee overgenomen. Niets is door dezen realist ter wille van
den schoonen schijn (de kleurwarmte) geofferd aan het realisme. De zwartsatijnen
japon is door het licht, dat er schuin van voren op valt, puriteinsch grijszwart, conform
de werkelijkheid.
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De zinnelijkheid, die ook hèm eigen was, bewaarde hij voor zijne als ‘week’
bestempelde modelleering, reactie op de harde plastiek van zijne eerste periode,
evenals het monochrome palet de reactie van den tot zelfinzicht gekomen (niet
coloristisch aangelegden) schilder was op het bonte palet van den vroegen tijd.
Napoleon, die in zijn wereldrijk een wereldmuseum stichtte, heeft deze matrone
a l s e e n F r a n s H a l s opgeslokt voor zijn Louvre; eene wetenschappelijke
vergissing van de geleerden van zijn tijd, die bewijst, hoe Frans Floris, drie generaties
ouder dan Hals, 75 jaar zijn tijd vooruit was. Dit verdiende wel iets te ontnemen aan
Hals' reputatie als innovator, als brenger van eene nieuwe boodschap in de kunst.
H i e r , in dit portret van Frans Floris, is het nieuwe; e n z o n d e r H a l s '
a g r e s s i e v i t e i t tegenover zijne zitters en zitsters, die hen eene afwerende houding
doet aannemen. (Integendeel, er gaat een Gargantua-opslokkings-atmospheer van
haar uit). Het werk staat éénig in zijn tijd. Ruim 20 jaar vóór Rubens' geboorte,
ongeveer 25 jaar vóór Hals geboorte!
De magistrale compositie echter, èn buitengemeen èn vol eigen, apart karakter,
had Napoleon (die in zijn leven en in zijn kunstsmaak getoond heeft bijzonder
ontwikkeld gevoel voor het grootsche te hebben) moeten waarschuwen tegen de
toeschrijving der falende wetenschap. Hals was buitengewoon zwak van
compositie-vermogen; een compositie als deze ging boven zijne macht.
Deze compositie, s a m e n m e t d e h y p n o t i s e e r e n d e v o o r d r a c h t , (de
verheerlijking van het tante-schap), is éénig in de kunst. Wel is de t r a d i t i e
voortgezet, maar gekoppeld aan geheel andere opvatting: door van Dyck, in zijn
bekende ‘Marten Rijckaert’, in het Prado, en door Reynolds in zijn nog beroemdere
‘Mrs. Siddons as the tragic muse’, maar beide theatraal, dus vol effectbejag, dus op
lager peil in ònze oogen. In ons land heeft de compositie in onze dagen nieuwe
bekendheid gekregen door den voorloopigen heksluiter: van Konijnenburg's ‘Boutens
als dichter’; doch ook daar anders van houding (koel en trotsch) tegenover den
beschouwer.
Hoewel onder A n t o n i o M o r o ' s vele portretten er enkele zijn, waarin hij zich
Hollander van geest toont, in de meeste is hij (die in Italië onder Moroni heeft
gestudeerd en daarna driemaal eenigen tijd in Spanje heeft gewerkt) geheel zuiderling
in zijn kijk op de menschen: neutraal van gemoed en enkelzijdig, gevend aan zijne
personen Italiaansch-Renaissancistische houding en oogopslag: koel, doordringend,
soms hard of loerend.
De objectiviteit, die schrijvers in hem roemen, mag dien naam niet hebben, evenmin
als bij Velazquez en zoovele Italiaansche Renaissance-portretschilders van objectiviteit
mag worden gesproken.
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E n k e lzijdigheid van karakter-uitbeelding (door weergave van eene bepaalde in het
leven aangenomen of aangewende h o u d i n g ) is geen objectiviteit.
Moro's voorkeur moet zijn gegaan naar menschen met een wil, of met eene
overtuiging, of met eene geprononceerde, dus onverstoorbare, levenshouding, en het
zijn daardoor ook die eigenschappen, welke in zijne portretten op den voorgrond
treden, met wegdrukking of met onderdompeling van andere mogelijke, doch
daarmede niet geheel harmonieerende, eigenschappen, als: zachtheid, vriendelijkheid,
gulheid, jovialiteit, lankmoedigheid, wijsgeerigheid, eenzelvigheid,
afgetrokkenheid,......
Voor Moro bestond - behoudens de enkele treffende uitzonderingen - een mensch
blijkbaar alleen, voor zoover hij wilskrachtig was of een sterke overtuiging had of
een onaantastbare houding aannam tegenover de wereld, als s o c i a a l wezen, dus
in zijne s o c i a l e situatie.
‘Onjuist’ mag het al niet wezen (want een stempel op een mensch gedrukt door
de cultuur van zijn milieu en zijn tijd maakt deel uit van zijn wezen), ‘zuiver’ is het
óók niet, want de stempel is niet de heele mensch, hoe diep de stempel ook in hem
mag zijn gedrukt.
Een s c h e r p e r intuïtief inzicht (dan de middelmaat) is het óók niet, want niet
kan worden gezegd, dat een overheerschende k a r a k t e rtrek wordt gegeven. Het
is een s u b j e c t i e f inzicht, gekleurd door den schilder naar e i g e n aard. (Vandaar
dat Moro niet objectief kan worden genoemd).
Moro geeft een representatieve eigenschap van eenige bepaalde (hoogere) standen
der maatschappij dier dagen; dus eene d e c o r a t i e v e eigenschap, die in hare
uiterlijkheid niet eene vertolking is van het daarachter verborgen innerlijk, doch
integendeel juist dat innerlijk v e r b e r g t onder het uiterlijk. Dat uiterlijk is zichtbaar
onovertroffen juist gegeven, maar de volmaakt-anatomische uiterlijke individualiteit
kan zeer onvolmaakt de innerlijke individualiteit weerspiegelen, kan zelfs volkomen
‘leeg’ zijn; zij biedt dus geen waarborg voor diepe psychologie.
De ‘Onbekende dame’, uit de Coll. Andrassy, heeft in oogen en in mond de felle
uitdrukking van het roofdier, dat in haar blijkt te huizen. Hier is Moro op zijn sterkst,
het meest typisch ‘Moro’.
‘Prins Willem I’ (Mus. Cassel) en ‘Alva’ (Mus. Brussel) zijn beiden door Moro
geconterfeit. Willem was een veldheer, een staatsman ook; een man met vasten
heerscherswil, maar beminlijk ook; een man met onwankelbare geloofsovertuiging,
maar verdraagzaam ook; een man met onverzettelijk doorzettingsvermogen, maar
diplomatiek-plooibaar niet minder.
Alva was een in geheel Europa beroemd veldheer, die hier kwam om een opstand
te dempen met hetzelfde Spaansche gemoed, waarmee Amerika was veroverd.
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PIETER BRUEGHEL DE OUDE. STORM OP ZEE.
(KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WEENEN).

PETRUS PAULUS RUBENS. ANGELICA EN DE HEREMIET.
(KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WEENEN).
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PIETER POURBUS. DAMESPORTRET.
(VERZAMELING M. WARNANT).

FRANS FLORIS (DE VRIENDT).
OUDE DAME IN LEUNSTOEL.
(MUSEUM CAEN).
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PIETER MEERT. DAMESPORTRET.
(VERZAMELING JANSSEN EMPTINNE).

JUSTUS SUSTERMANS. CLAUDIA DE MEDICIS.
(PITTI, FLORENCE).
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Dat verschil is ontegenzeggelijk in de twee koppen van Moro uitgedrukt: Prins Willem
met rustigen, vasten blik, Alva met loerenden blik. Maar mag men Willem Key
gelooven in zijn portret van Alva, dat in Barcelona te zien is geweest, dan moet Alva
ook zijne gemoedelijke en peinzendphilosophische oogenblikken hebben gehad,
evenals Caesar die had.
De kunstenaar is steeds in laatste instantie schuldig aan, en verantwoordelijk voor,
wat er in zijne portretten ligt. De zuidelijke volken (het blijkt uit hunne kunst) zijn
eenzijdiger in hunnen kijk op de menschen.
Antonio Moro, zuiderling geworden, kon, door de toepassing van het voorschrift:
‘Put all your money on o n e horse and mind that money w e l l ’, penetranter zijn in
ééne richting; Willem Key, de noorderling, kon gevoeliger zijn in meer dan ééne
richting; misschien iets minder diep daardoor. Hetzelfde geldt voor Pieter Pourbus,
Adriaen Key, Frans Floris, zijne land- en tijdgenooten. De objectiviteit (de neutraliteit
der veelzijdigheid, die onbevangen alle zijden geeft), is niet bij Moro, maar bij Key.
Men v o e l t , bij vergelijking van portretten van éénzelfden persoon, het ééne door
een zuiderling, het ander door een noorderling gemaakt, dat er méér zat in den mensch,
dan de zuiderling gaf; ook, dat naast het niet-humane, dat zoo sterk op den voorgrond
treedt, nog andere trekken aanwezig waren. Rogier van der Weyden laat méér zien
van den m e n s c h Lionello d'Este (in de portretbuste met het hamertje) dan Pisanello
in zijn medaille en in zijn geschilderd portret. Zoo ook Willem Key méér van den
m e n s c h Alva, en Adriaen Key (Mauritshuis) méér van den m e n s c h Willem I
dan Moro in zijn beide portretten.
En onder het bazige der toegeknepen lippen en der in elkaar geknepen handen in
het portret van eene ‘Oude dame’, laat Pourbus - anders dan Moro in het portret der
‘Onbekende dame’ - een hart kloppen, voelt men het vermogen tot (bij gelegenheid)
zachtere gevoelens.
Is Pisanello's kunst belangrijker dan die van Rogier? Moro's kunst belangrijker
dan die der Key's?
Het antwoord kan men vinden bij den profeet Samuel:
‘Het is n i e t , gelijk de m e n s c h ziet; want de m e n s c h ziet aan wat van o o g e n
is. Maar de H e e r e ziet het h a r t aan.’
De m e n s c h e l i j k e kijk is bij Pisanello en Moro, de g o d d e l i j k e kijk bij
Rogier en de Key's.
R u b e n s als portretschilder is in zijne drie richtingen vertegenwoordigd.
Tot de eerste (het zuivere portret, uitteraard beperkt tot de ‘buste’) behoort het
‘Zelfportret op ouden dag’, niet heroïsch als Rembrandt's Zelfportret één jaar vóór
zijn dood, maar tragisch-zielig: niet de man, die oud is geworden maar de stormen
des levens heeft weerstaan, doch
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de man, die geestelijk en lichamelijk is afgetakeld, een wrak is geworden; met
gedoofden, waterigen blik als van een stervend dier en met ineenzakkend, krachteloos
geworden lichaam.
Tot de tweede (het kleur-decoratieve portret) behoort ‘Hélène Fourment met het
naakte knaapje op den schoot’, een decoratief gevuld vlak zonder vorm-concentratie,
waarbij niet van de vormen is uitgegaan, maar de vormen als het ware zijn opgeroepen
uit de kleuren
Tot de derde (het pompeus-decoratieve portret) behooren ‘Brigitta Spinola’ en de
‘Oosterling’, onbeschaamd-arrogant van houding; Italiaansch-geaarde portretten, die
a l s p o r t r e t t e n eene ontaarding zijn. De invoering van een element (het
imponeerend-pompeuze), dat v i j a n d i g i s a a n h e t w e z e n v a n h e t
p o r t r e t , verlaagt het portret door den wensch het te verfraaien. A l s ‘ p o r t r e t ’
wordt ingeboet, verliest het zijn belangrijksten factor, den factor, waar het in het
portret om gaat. Het is iets nieuws, een nieuw genre in de kunst, evenals de pompeuze
godsdienstige schilderij een nieuw genre is, met een geheel nieuw element als
h o o f d f a c t o r en verwaarloozing van dat, waar het voorheen om ging en waarop
het dus ook niet mag worden beoordeeld. Ze hebben in de eerste plaats de bedoeling
te i m p o n e e r e n ; zijn dus van b e d o e l i n g veranderd: zijn pompeuze
paleisdecoraties en pompeuze kerk-decoraties. De Middeleeuwen en de Renaissance
kunnen tot titel dragen: ‘Splendeur et misère de l'esprit humain’. De splendeur eindigt
en de misère begint, waar de bewust nagejaagde decoratieve (= imponeerende)
splendeur begint.
Enkele ongenietbaarheden uit Rubens' a t e l i e r (met levensgroote leege poppen)
zooals ‘Christus de sleutels aan Sint Piet er overhandigend’, worden koninklijk
opgewogen door de heidensch-goddelijke ‘Angelica naakt te bed liggend’. Het is of
een liefkoozende adem van ontzaggelijke teederheid er over blaast. Hier zijn zinnelijke
hartstocht en Christelijke liefde vereend, waarbij de eerbiedige liefde voor de
goddelijke schepping zegeviert over de begeerte.
C o r n e l i s d e Vo s , de eenige jaren jongere stadgenoot van Rubens werd door
dezen als zijn evenknie beschouwd in het portretschilderen. De lof zegt veel;
misschien te weinig.
Er zijn werken van schilders, die om een b e p a a l d e - niet altijd volkomen
gegronde - reden hunne roemrijkste voortbrengselen zijn geworden; de Min met het
k l e i n e k i n d , van Frans Hals (Mus. Berlijn), de Familie Jordaens met het
d o c h t e r t j e , van Jordaens (Prado), de Tweelingzusjes, kinderen van den schilder,
door C. de Vos (Mus. Berlijn).
Ouderliefde, voorop moederliefde, speelt ongetwijfeld daarbij een groote rol, een
te groote rol. De drie genoemde schilderijen zijn meesterwerken, maar de voorstelling
werkt bij het gros der menschen als sentimenteele,
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dus onzuivere, factor mee ter waarde-bepaling. Zij zijn niet het persoonlijkste werk
dier schilders; daarvoor gelijken de kinderen (alle op levensgrootte) als uitvoering
en als expressie te veel op elkander.
Karakteristieker, psychologisch belangrijker, is de Vos in het 20 jaar jongere, dus
rijpere (± 1640) (aan hem toegeschreven) levensgroote kniestuk van eene deftige,
rijke burgervrouw met vaalkleurig gelaat tegen een prachtig gedaan gebloemd zijden
behangweefsel (Mauritshuis). Ook in het wel gelikte, maar plastisch prachtige kniestuk
van een ‘Ouden man in leunstoel’, met doordringenden, ernstigen blik (Coll.
Heinemann).
Den prijs haalt echter weg het in grijzen toon geschilderde blonde ‘Meisjeskopje’
dat gespannen opmerkzaam naar iets kijkt (uit Brusselsch bezit; eveneens eene
toeschrijving). Het vindt zijn weerga in de ‘Kleine Infante Margaretha’ met den rose
strik in het haar, van den 14 jaar jongeren Velazquez (in het Louvre); van ongeveer
gelijken leeftijd, met denzelfden kwijnend-weemoedigen ernst. Bij vrijwel gelijke
factuur (in de haarbehandeling hebben ze groote verwantschap, die op een
gemeenschappelijken - Venetiaanschen? Genueeschen? - bron wijst) is het minder
krachtig van plastiek en van kleur, maar daarentegen gevoeliger van expressie, met
meer warmte bekeken.
Hoewel hier het burgerlijke en het nuchter-Vlaamsche (twee eigenschappen, die
hem, niet onjuist, worden aangewreven) als begrenzing zijn overschreden, de
toeschrijving aan de Vos lijkt gerechtvaardigd, al blijft er het moreel-wetenschappelijk
bezwaar (dat weinig wordt geteld) iets aan een kunstenaar toe te schrijven, dat van
hooger psychologisch peil is dan wat als z e k e r van hem bekend is.
Dat bezwaar geldt ter dege (maar hier op stylistisch, geestelijk en technisch terrein)
van een der fraaiste portretten der tentoonstelling: het levensgroote portret ten voeten
uit van een ‘Heer in het zwart’, met witten buldog aan zijne voeten, tegen rood
goud-leerbehang.
Cornelis de Vos en Justus Sustermans hebben den naam schitterende portretten te
hebben in particuliere verzamelingen en de toeschrijving in den Cat. aan één van
beiden naar keuze berust op dien roep. (De meeste portretten zijn echter slechts
‘toeschrijvingen’, wat naar moderne, doch heel bedenkelijke, want bedriegelijke,
zede door de kunstgeleerdheid in den regel wordt verzwegen). Maar de Vos en
Sustermans zijn te uiteenloopend van karakter (van stijl, ook van expressie), om
tegelijk in aanmerking te kunnen komen voor éénzelfde portret. De z e k e r e portretten
echter, ter tentoonstelling en in openbare musea, wettigen de toeschrijving van dit
portret noch aan den één noch aan den ander; allerminst die van Sustermans.
Prachtige portretten hebben beiden gemaakt.
‘Prachtige portretten’ en ‘portretten met prachtige techniek’ is niet
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synoniem. Het één kan het ander, het ander het één buitensluiten. Ook zou te twisten
zijn over de beteekenis van ‘prachtige techniek’. Daaronder zou kunnen worden
verstaan: ‘zuivere techniek’ zoowel als ‘juiste techniek’. Z u i v e r e techniek verdraagt
onderzoek op den keper, doch kan leiden tot kunst met den dood in den pot. J u i s t e
techniek kan van dichtbij bedenkelijk lijken, maar doet het op een afstand volkomen;
wat recht geeft haar ‘juist’ te noemen. Ze voldoet dikwijls niet aan de
handwerkelijk-schilderkundige eischen; ze voldoet steeds aan de kunsteischen.
Bij geen enkele van de Vlamingen der 17de eeuw (Rubens of de Vos of Jordaens
of van Dyck of Sustermans) vindt men de prachtige gave techniek van een Pieter
Pourbus, den in Vlaanderen geïmporteerden H o l l a n d e r , die (in de Oude dame,
Coll. Warnant) in zich vereenigt het preciese teekenen der 16de eeuwsche Italianen,
die hem hebben beïnvloed, en het vlotte schilderen der 17de eeuwsche Hollanders,
die na hem kwamen.
Zijn de gezichten technisch s o m s nog dragelijk, de handen zijn het nooit. De
handen - en daarvan weer vooral de vingers - van Rubens en nog meer de beroemde
fraaie handen van Van Dyck moeten in de oogen van een teekenmeester prutswerk
zijn. Zuiver technisch kan er voor leerlingen niet veel leering uit te trekken zijn
geweest. Zelfs impressionistisch vlot, f l i n k van toets plus raak van toets, zooals
bij Hals, zijn ze niet. Het werk der Vlamingen doet, van dichtbij bezien, ongeloofelijk
grof, aarzelend, onzeker, knoeierig, handwerkelijk onverschillig aan. Met
Panorama-techniek is het het best gedefinieerd.
De verklaring, tevens de verontschuldiging, (de rechtvaardiging ook), is te vinden
in de vele opdrachten van reusachtige doeken (godsdienstige onderwerpen met
levensgroote figuren voor kerken, en levensgroote portretten ten voeten uit voor
paleizen), met, a l s b e d o e l i n g , decoratieve werking op een afstand. Op eerbiedigen
afstand geeft deze Vlaamsche kunst het eenig noodige: de volkomen illusie.
Het op naam van de Vos gestelde stuk is tegelijk een buitengewoon prachtig
schilderij en een schilderij in prachtige (zoowel juiste als zuivere) techniek. De hand
en de daarin geknepen handschoenen zijn van eene gaafheid als men slechts bij veel
ouderen, bij Pourbus en Joos van Cleve kan vinden; daarbij van een vlotten zwier
van toets als alleen de Hollandsche school (van de periode van dit portret) heeft
gekend.
De hond, - Titiaan waardig, maar Vlaamsch in zijne detailleering, - is te prachtig
voor Snijders (die zoo vaak dieren schilderde in Rubens' schilderijen).
Den stand, p r e c i e s z o o (ietwat achterover uit het lood) vindt men alléén terug
bij den 14 jaar jongeren Velazquez (de Infant Carlos van ± 1625 en de wat latere
portretten van Philips IV).
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CORNELIS DE VOS(?).
HEER IN HET ZWART MET HOND.
(VERZAMELING JACOBS-HAVENITH, ANTWERPEN).
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ANTONIO MORO. PORTRET VAN EEN ONBEKENDE DAME.
(VERZAMELING ANDRASSY, BOEDAPEST).
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De schilderij is een volslagen raadsel. De schilder, op wien ze in alle opzichten past,
is onvindbaar. Het vraagstuk prikkelt tot oplossing, waar de schilderij (niet
psychologisch, doch als geheel) tot de allermooiste der tentoonstelling behoort.
Sommige majestueuze portretten van van Dyck mogen Italiaansch-vorstelijker van
allure zijn (zooals Amalia van Solms en de abt Saglio) en even warm-krachtig van
coloriet (zooals Amalia van Solms, óók in het zwart, en tegen gelijksoortig fond),
geen is er, dat zich met dit portret kan meten als zuiver kunstwerk. Die alle leggen
het (in de allereerste plaats het irriteerende stuk ‘De Gebroeders Stuart,’ welke 2
broeders als levende ‘mannequins’ hunne mooie kleeren laten zien), door het
decoratieve als belangrijkste factor, af in karakter-waarheid (karakter-kracht) van de
houding.
Dit portret, vrij van alle gewilde sierlijkheid en gratie, is als natuurlijke statigheid,
als ingeboren, niet-opgelegde grandezza, een ‘ding op zich zelf’, geen
paleis-wandversiering.
Hier is, evenals bij twee kunstenaars van grooter kracht dan van Dyck, bij
Velazquez en bij Titiaan (in diens Karel V met zijn hond, in het Prado, van een eeuw
ouder), een mensch genomen niet in een decoratieven stand en niet in een decoratieve
compositie (die van den s c h i l d e r zijn, in zijne hoedanigheid van smaakvol
photograaf), maar in den karakteristieken, dus levenswaren, stand van e d e l m a n ;
dus van een mensch, die zich zelf is, en niet het poseer-speeltuig van den kunstenaar.
In d i t geval is de uitbeelding ten voeten uit niet in dienst van het pompeuze. Hier
is zij een p o r t r e t -eisch, omdat de houding (evenals bij de Dame in den leunstoel
van Frans Floris) een k a r a k t e rfactor inhoudt, die in eene buste niet volledig tot
uitdrukking zou hebben kunnen komen.
Decoratieve stand en houding - een l a t e r e uitvinding van Titiaan, die
begrijpelijkerwijs méér navolging heeft gevonden, al ware het alleen maar omdat
die wetenschappelijk zijn te construeeren, dus hinein zu interpretiren - zijn
kunstfactoren (hoewel geen p o r t r e t factoren), maar zij hebben hunne keerzijde;
zij zijn geen onverdeeld voordeel in een kunstwerk. Man fühlt die Absicht. Bij van
Dyck gaat er bovendien een slapheid, een bloedeloosheid, een vermoeidheid der
figuur aan gepaard, die niet van de personen zal zijn geweest, maar van den schilder:
het correlaat van zijne nieuwe geestesrichting.
De twee landschappen op naam van B r o u w e r zullen zijn geschilderd toen hij reeds
lang onder de groene zoden lag. Ook zal - een tweede argument - de nauwelijks 30
jaar geworden meester den tijd hebben gemist om te degeneereren. In dien tijd zal
geen enkele kenner misleid zijn geworden omtrent het k a r a k t e r dezer stukken,
waarvan het groote
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stuk aandoet als een Engelsche 18de eeuwsche nabootsing van Teniers, het kleine
stuk (met de coquette lucht, de fijn uitgewreven boomtoppen, de vormlooze figuren
en de vette email-kleuren in het huisje en de figuurtjes) moet worden gezocht bij een
onbeteekenend meester, uit de 2de helft der 17de eeuw, die minstens twee andere
meesters heeft gecombineerd.
Twee stukken met ‘Geslachte os in boerendeel’, van gelijke compositie, door D .
Te n i e r s en door D . R i j c k a e r t , Antwerpsche tijdgenoot en, hinderen
ontzaggelijk door een in de 16e en 17e eeuw in Vlaanderen en ook in Holland vaak
gemaakte picturale fout; fout, waaraan de Italianen, door hun anderen, minder
analytischen kijk op de natuur, zich nauwelijks schuldig hebben gemaakt. Velen
geven blijk - door de te duidelijke teekening en t e realistische kleuren van het
hoofd-objeet of de hoofd-figuur - dat het hun in het algemeen in hunne stillevens en
interieurs te doen was om het d i n g (het ding, of de groep van dingen), het
hoofdmotief, n i e t om het geheel als picturale eenheid; dus om een p o r t r e t van
het op den voorgrond geplaatste motief, waarbij de achtergrond, (met de overige
objecten of figuren) bijzaak was, gehuld in halfduister.
Bij een ‘Geslachten os’ (of een ‘Geslacht varken’, zooals op een I . v a n O s t a d e ,
in het Hals-Museum, met nog erger fout, omdat daar de twee tonige, in het halfduister
gezette, kinderen zich op hetzelfde plan bevinden als het sterk belichte bloederig
zwijn) werkt de storing, door het materialistische van het onderwerp, dubbel: picturaal
en moreel-aesthetisch.
Genoemde drie werken zouden betere bestemming hebben gevonden als
uithangbord vóór een slagerswinkel dan als schilderij in een salon. Stonden ze alléén,
eenzaam, in hun fout, men zou de mogelijkheid kunnen opperen, dat het opdrachten
zijn geweest van slagers in ruste. Doch de fout was in dien tijd bijna een n a t i o n a l e
fout. Hij heeft zijne intrede gedaan in de kunst bij den overgang van het 16de
eeuwsche bijna schaduwlooze plein-air-schilderij naar het eind-i6de eeuwsche en
17de eeuwsche schemer-donker-schilderij, waarbij het hoofdmotief het coloriet van
de voorgaande periode behield: het coloriet, dààr harmonieus egaal over het geheele
stuk uitgestreken, zooals men het b.v. ziet op Joachim de Bueckelaer's
openlucht-uitstallingen met groenten, vruchten en vleezen.
Rembrandt moest komen om als eerste, geleerd door Titiaan, eenheid te brengen
tusschen hoofdmotief en achtergrond. Diens Geslachte os in het Louvre demonstreert
de geweldige aesthetische evolutie, die de Hollandsche 17de eeuw aan hem te danken
heeft.
Het Geslachte huisdier heeft in 1551 met een Geslachten os zijne intrede in de
kunst gedaan door P i e t e r A e r t s e n , den in Antwerpen gevestigden Hollander,
een nieuwlichter, zonder dichterlijke snaren op zijn ziel, zonder
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gevoel voor ‘wat liefelijk is en wèlluidt’; die - 20ste eeuwsch-modern - alles even
heilig vond om te schilderen, m i t s m e t e e n n u c h t e r g e m o e d b e z i e n .
Kleur en teekening zijn, in hunne hardheid, in volkomen overeenstemming met
zijn kijk op de natuur, die voor hem geen greintje goddelijks had.
Origineel door zijn realisme, dat van een ‘Madonna met kind’ (Coll. Hartveld,
Antwerpen) een zeer huiselijke waschpartij maakt, waarbij het naakte kind op schoot
bij een been wordt gepakt om te worden omgewenteld ter voortzetting van het toilet,
is Aertsen een figuur, zooals de komende eeuw blijkbaar behoefde als voorganger.
Een bevrijder van knellend geworden sleurbanden; op zijne wijze een tweede Giotto.
S i b e r e c h t s , de laatste der groote Vlamingen (pas in 1627 geboren!) is een
waardig heksluiter der landschapschool. En hij heeft het groote geluk, door zijn beste
stuk vertegenwoordigd te zijn.
Van Rubens, zijn stadgenoot, heeft hij niets geleerd; zeker een wonder. Siberechts
is een raadsel in de Antwerpsche School. Aan geen enkelen landgenoot sluit hij
rechtstreeks aan. Er zijn meer dergelijke wonderlijkheden in de landschapkunst. Bij
ons: Aert van der Neer in zijne maangezichten, die met geen enkelen Hollander
verband houden en - afgezien van de Hollandsche monochrome tonaliteit - als kleur
vaak verwantschap toonen met Rubens' kleurige grisailles, en als romantische
stemming soms met Rubens' schilderijen.
Maar Hollandsch doet Siberechts niet aan, al moge hij dan verwant zijn aan
sommige Hollandsche landschapschilders, zooals Berchem en du Jardin, door Van
Mander genoemd; terwijl eveneens, speciaal bij dit stuk, aan Claude Lorrain zou
mogen worden gedacht, o.a. diens Brusselsche groote avondlandschap, Aeneas op
de hertenjacht, van 1672, (hoewel dit 5 jaren na Siberechts' groote doek is
geschilderd.) Met de genoemden heeft Siberechts gemeen, dat er Italiaansche invloed
in is te bespeuren, zonder dat zij nochtans ook maar eenigszins Italianiseerend kunnen
worden geheeten.
Die Italiaansche invloed heeft zich doen gelden in de plasticiteit, de tastbare
stoffelijkheid van l a n d s c h a p zoowel als van figuur, dank zij, zonder twijfel, het
beeldhouwersbloed van den vader geërfd; plasticiteit te veel doorgedreven in de
menschelijke figuren, die blijkbaar afzonderlijk zijn geconcipieerd, in iets harder
kleur (een trek, dien hij deelt met zoovele zijner tijdgenooten-interieurschilders).
In deze ‘Jonge boerin met kind in koeienrijk landschap’ (uit de Coll. Del Monte,
te Brussel) heeft hij zich zelf overtroffen om méér dan één reden.
Zijn krachtige, vaste landschap-plastiek komt, door g r o o t e r e s o b e r h e i d dan
regel bij hem is, beter dan gewoonlijk tot haar recht.
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Het ongewone en buitengewone aan dit werk is echter de compositie: niet verstandelijk
gecomponeerd, doch een echte, onvervalschte coupure uit de natuur, schijnbaar
toevallig genomen, maar zekerlijk - en hier werkten kunst - intellect en natuur samen
- met veel overleg gekozen. De compositie is o p v a l l e n d , dáárdoor; en verschilt
hierin principieel van die van alle andere tijdgenootelijke schilders der Nederlanden.
Het zou kunnen schijnen, dat, door de tegenstelling tot het verstandelijk gecomponeer
der Nederlandsche landschapschilders met hun eeuwige diagonaal, ('t zij als
horizonlijn, 't zij als compositie - lijn van boomen, huizen of molens tegen de lucht),
deze ‘vrije’ compositie, die zoo n a t u u r l i j k aandoet, op het eerste oog te hoog is
aangeslagen als factor, en geen eigenlijke ‘waarde’ inhoudt. Doch deze als ‘natuurlijk’
aandoende compositie is werkelijk van beteekenis.
Er is tweeërlei intimiteit: die van de atmospheer (allen 17de eeuwschen
Hollandschen landschap - en interieur - schilders eigen) en die van ‘het intieme
hoekje’, geheel een zaak van c o m p o s i t i e .
Het ‘intieme hoekje’ is niet alleen een ‘hoekje’ van het binnenhuis of van het
plaatsje achter het huis, het is even goed een ‘hoekje’ van het landschap. Een
b e p a a l d e compositie is echter onontbeerlijke voorwaarde ter bereiking van deze
laatste soort intimiteit. Zij herbergt deze intimiteit, met uitsluiting van composities
van anderen aard. Doch bij slechts weinigen stond de geest er naar.
Siberechts stond als landschapschilder a l l e e n in deze (dichterlijke) gesteldheid
van den geest, wat hem tot een geestelijk-merkwaardig ver - schijnsel maakt. En in
dit monumentale doek heeft hij het bijkans volmaakte bereikt.
Alle intimiteit is van den geest. Die compositie is dus de geestelijke uitdrukking
van eene behoefte aan de intimiteit der o m s l o t e n h e i d . Ze is een poëtisch
doorvoelde illustratie op Poot's Akkerleven:
‘Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten lantmans heen’.

Slechts in een heel enkelen Potter vindt deze Siberechts zijn gelijkwaardig pendant
als accompagnateur van (den toen nog ongeboren) Poot. Doch Potter geeft het open
vlakke land, badend in licht, Siberechts het omsluitend heuvelland, gedrenkt in
schaduw.
Het i n t i e m e h o e k j e van Poot's ‘bochtig dal’ heeft Potter niet gekend en niet
genoten.
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Improvisatiën
door Hendrik de Vries.
I.
(Landschap)
t Zijn bergen, steil en vijandig,
't Zijn distels, reedloos opstandig,
't Zijn vlakten, steenig en zandig,
't Zijn stroomen, breed en onbandig,
Of smal door 't bloeiend ravijn
Tusschen grauwheid en juichende kleur Verlatenheid, nood en verschrikking,
En duister, diep tot verstikking,
En uit zijn geheim de verkwikking
Van bronnen, bruisend en klaar; 't Is de wereld naar Gods beschikking,
Eeuwig machtig en eeuwig waar: 't Zijn de heilige hartstochten, zwaar
Als de zomer vol hittegeschrijn,
Stil en innig als 't herfstgetreur,
Hard en wreed als de winterwoestijn,
Zacht als 't voorjaar in eerste fleur.
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II.
(Tarantella)
Stilte: - krijgsmarsch der zonnenzwerm
Die de spooknacht met vlammen splijt:
Eeuwig voorspel der massastrijd,
Eeuwig echo van doodsgekerm.
Wat uit magma zich perst als fakkels,
Wat uit afgrond of krocht ontploft,
Wat in aschwolk en walm verdoft,
Wat in stormren verflardt aan stakkels, De doorbraak der helsche vuren,
De toorn die de ziel verwoest,
Beukt bezeten aan blinde muren
En sterft in een sterlichte rouwhal; 't Geluk ontbloeit op een bouwval
Tusschen steenpuin, schimmel en roest.
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Een merkwaardig dilettant
door Cornelis Veth.
WIE de geschiedenis leest van het overigens weinig avontuurlijke leven van den
grooten teekenaar Charles Keene, zal er het relaas aantreffen van een curieuze
vriendschap. Keene, de fijne humorist, wiens teekenkunst verwant is aan die van
Adolph Menzel, maar breeder en veelzijdiger, was een vrijgezel met allerlei
buitenissige liefhebberijen en stokpaardjes, groot verzamelaar van allerlei oude
dingen, waaronder variëteiten van het typisch - Schotsche muziek-instrument, de
bagpipe of doedelzak, dat hij zelf met voorliefde bespeelde. Ook de oude muziek,
daarvoor geschreven, en dikwijls slechts bij overlevering of op allerlei fantastische
wijzen bewaard, interesseerde hem.
Verzamelaars plegen elkaar te ontmoeten, en zoo kwam Keene in 1872 in aanraking
met Joseph Crawhall, groot collectionneur van oude liederen en balladen, muziek instrumenten en nog veel meer. Crawhall was boven - dien de schrijver van eenige
wonderlijke en geestige boeken ‘The Compleatest Angling Book’, ‘Chap - book
Chaplets’, ‘Border Notes and Mixty - Maxty’ enz., altijd met een antiquarisch tintje.
Hij stond hoog boven het gewone type van den provincialen vorscher en snuffelaar.
In een brief aan een anderen vriend schrijft Keene dadelijk na de kennis - making
met den te New - Castle wonenden Crawhall:
‘Zijn huis zou U zijn bevallen, het is boordevol curiositeiten - en van de beste
soort. Aan de muren de zeldzaamste prenten en etsen, enz., - en hij weet bovendien
alles wat daarvan te weten is - enkele schilderijen en teekeningen, tallooze boeken,
wapens, en een groot aantal potten en schotels die hij zelf beschilderd heeft. Het
porcelein dat hij verzamelt is bijna uitsluitend Engelsch, vooral Bow en Chelsea.
Daar houd ik van. Ik zag er geen stuk “blauw” bij - Crawhall heeft een massa brieven
in handschrift. Hij lijst ze gewoonlijk in met het portret van den schrijver. C. is een
zwaar rooker; hij staat elken morgen om vier uur op, gaat naar beneden, rookt een
pijp en werkt een uurtje (schilderen) en dan gaat hij weer naar bed, en ontbijt heel
smakelijk met zijn gezin op den gewonen tijd (dit is, geloof ik, wel origineel).’
Men voelt de sympathie van den schrijver voor dezen origineel, die in kunstzaken
dilettant was, die zaken deed welke ik nooit nader aan - geduid heb gezien, en die
door zijn altijd pittige en oubollige bijdragen in allerlei tijdschriften een zekere
bekendheid genoot. De zoon van dezen Crawhall, eveneens Joseph geheeten, is later
in nog wijder kring bekend geworden als schilder, voornamelijk van dieren; men
roemt vooral zijn
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vlotte en gedurfde teekeningen, die sterk impressionistisch zijn, een Japanschen
invloed verraden, en verwantschap toonen met die van Constantin Guys en van
Degas.
Ook Joseph Crawhall, de vader, sportsman, geleerde, filosoof en schrijver, teekende.
Bij zijn liefde voor al wat ongemeen, bizar en komisch was, en zijn neiging tot
verzamelen, was het niet vreemd dat deze begaafde amateur allerlei gevallen die hij
bijwoonde en waarvan hij hoorde, noteerde, en bij zijn zeer eigenaardig teekentalent
was het evenmin te verwonderen dat hij die anecdoten en grappen voor zijn eigen
plezier illustreerde. Zoo ontstonden een lange reeks albums met grappen en
teekeningen. Een vriend, èn van Crawhall, èn van Keene, zag deze en stelde den
eerste voor, den bewonderden teekenaar, die wekelijks een paar teekeningen voor
‘Punch’ moest maken, in de gelegenheid te stellen, daaruit stof te putten. Crawhall
ging met geestdrift op dit voorstel in, en zoo kon de Punchteekenaar, voor wien dit
verzinnen of verzamelen van komische gevallen om te illustreeren een drukkende
karwei was, vele jaren lang zijn onderwerpen halen uit de schetsboeken van zijn
vriend. Hij placht dan, vooral in de eerste jaren, de origineele teekeningen (die
fotografisch op houtblokken werden overgebracht) als tegenpraestatie aan Crawhall
te schenken, tot deze daartegen protesteerde, en dreigde de connectie te verbreken
als hij automatisch op deze manier werd beloond. Daar zulk een teekening plm. f 60.
- opbracht, was dit inderdaad een wat overdreven betaling voor het gebruik van een
aardigheid. Keene bleef nu en dan, onder allerlei voorwendsels, zulke teekeningen
ten geschenke geven. Het aantal in 17 jaren uit deze albums geputte ‘suggestions’
was zeker niet minder dan twee honderd en vijftig. De eerste was die van een
politie-rechter, die tot een beklaagde zegt: ‘Je bent ditmaal ontslagen met een
waarschuwing, maar als we je hier weer zien, krijg je tweemaal zooveel.’
Keene, die huiverig was van allen roem dien hij niet verdiende, stond er op een
formeel stuk te teekenen waarin hij vaststelde welke ideeën hij aan Crawhall te
danken had. Niets maakte hem boozer dan wanneer ‘Punch’, door niet begrijpen van
den dikwijls Schotschen tekst, of uit overwegingen van redactioneelen aard, de
onderschriften veranderde. Eenmaal zéker (maar ik meen hem meermalen te
herkennen) bracht hij het portret van den ruiggebaarden Crawhall in een teekening
te pas.
Maar er is, behalve deze samenwerking met een groot kunstenaar, waarin zijn
aandeel tenslotte slechts indirecte belangrijkheid heeft, nog een andere uiting van
Crawhall, waardoor wij zijn oorspronkelijken geest, zijn fantasie, en toch ook een
aparte vaardigheid en een elementair maar onmiskenbaar beeldend vermogen kunnen
waardeeren. Het zijn de onder den titel ‘Impresses Quaint’ verzamelde en uitgegeven
houtsneden.
Ze werden in 1889 in boekvorm gepubliceerd. De maker noemt ze
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‘uncouth sculptures’ en constateert dat ze, toen ze in locale en andere organen
verschenen, met veel succes zijn ontvangen.
Wie het boek, dat te ‘Newcastle upon Tyne’ is uitgegeven en een guinea kostte,
voor het eerst ziet, wordt een oogenblik dupe van de archaï stische manier dier ruwe
houtsneden, die volkomen gelijken op de primitieve illustraties in goedkoope boekjes,
b.v. scrap - books die in de 17de en 18de eeuw verschenen. Bij nader bekijken ziet
men echter, dat vele motieven (o.a. door de kostuums) uit later tijd blijken te zijn,
en dat toch ook hier en daar bewuster naar ornamentatie is gestreefd.
Voor ons, in een tijd, waarin op dikwijls zoo pretentieuze wijze zoo druk aan
houtsneden gedaan wordt, is het niet zonder belang eens te zien, hoe men, met louter
grove middelen, en bij de opzettelijk - primitiefste toepassing van de techniek,
kernachtige expressie kan geven en simpele figuren kan afdrukken die door de
levendige verdeeling van zwart en wit boeien en sieren.
De ‘Impresses quaint’, die inderdaad grillig en zonderling van karakter zijn, treffen
ons allereerst door de bonte verscheidenheid. Afgewisseld nu en dan door
ouderwetsche, cru, en toch met een zekeren zwier gedane spreuken in letters (soms
geschikt voor wandteksten of ter begeleiding van geschenken of felicitaties) vindt
men er, zonder verband naast en onder elkaar afgedrukt, voorstellingen van allerlei
gading en in allerlei afwerking, soms plomp en rudimentair als speculaaspoppen,
dan weer fraai en sierlijk, of in de karakteristiek zelfs verfijnd, soms realistisch alsof
de maker het model voor zich heeft gehad, soms fantastisch, dikwijls vroolijk, doch
ook niet zelden vrij macaber. Inderdaad hebben de bladzijden van dit wonderlijke
boek iets van het barokke velerlei dat men in een uitdragersinventaris kan aantreffen,
en, evenals daar, schijnt elk ding een sfeer te suggereeren.
Op de eerste bladzij ziet men, op vrij groote schaal, een mannetje in 17de eeuwsch
kostuum met wambuis, platte witte kraag en wijde hozen voor een zeer primitief
aangeduide rij huizen en een dito lucht; hij legt den vinger op de lippen en wijst.
Zooiets als het frontispiece voor een populair pamflet. De volgende bladzij is gewijd
aan New - Castle 1610, met een ouderwetschen plattegrond, een wapen, een gezicht
op de stad en een schip. Dan komen, naast bloem - ornamenten (geen slechte
sluitstukjes) een ruw - gesneden tafreel van een herder die op de fluit speelt, met een
bewonderend luisterende hond, een impressionistisch prentje met een koe die
gemolken wordt. Dan het zeer naief afbeeldsel van een juffer met een geplooide
kraag, die een appel in dehand houdt, en de woorden ‘'tisshe.’ Een monnik en een
vrouw op een bidkleedje geknield, doch blijkbaar in alles behalve devote stemming
(het vignet kon een copie zijn van een satirieke kerk - sculptuur uit de middeleeuwen),
een grof portret van Hendrik VIII, een
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grijnzend hoofd met vleugels, een zwijnskop, een rij vogels, helmen, een gemaskerde
roover, een raaf, een bok, een molen, een man en vrouw in de ‘stocks’ (een straf
waarbij de beenen door gaten worden gestoken en geboeid), een doodshoofd, een op
de rug gezien boertje dat krimpt als van buikpijn (sterk herinnerend aan de figuurtjes
die we op Delftsche tegels zien), vrij precies weergegeven snoeken, een omroeper,
scheepjes, een klarinet, engeltjes, allerlei gereedschappen, veel plomps en opzettelijk
- onbeholpens, en dan weer opeens een sierlijk vignetje met vogels op een tak, en
tusschen dit alles door allerhand teksten en spreuken. Verwonderlijk goede dingen
dan weer onverwachts: diertjes even argeloos en expressief geconcipieerd als die in
de oude, 16de eeuwsche houtsneetjes bij de ‘Samenspraak’ (Dialogos creatarurum)
die Peter van Leu te Gouda drukte, of groteske chimère - achtige koppen, of plotseling,
moderner, met lichtwerking, een man die een brandende kaars in een kandelaar
ophoudt....
Het zijn illustraties van bijdragen, door dezen wonderlijken minnaar van het oude,
van rariteit en anecdote, in allerlei locale bladen geleverd en de herkomst, die nergens
wordt aangeduid, noch de preciese beteekenis zijn na te gaan.
Maar de altijd op de meest elementaire wijze verkregen figuren, uitstekend als
houtsnee, ook omdat het uitgesneden wit er altijd zoo duidelijk den vorm bepaalt,
zijn in velerlei opzicht merkwaardig, archaï seerend en misschien vaak direct op
oude voorbeelden geï nspireerd als ze dan mogen wezen. Ze ontstonden midden in
de bloeiperiode van de perfecte reproduceerende houtgravure, toen de gebroeders
Dalziel, Swain, Cooper en anderen de mooie illustraties van Millais, Walker, Keene
enz. zoo getrouw interpreteerden, ze gaan met hun moedwillige ruwheid regelrecht
in tegen alles wat de school van Bewick bereikt engeleerd had. Ze bereiken pakkende
decoratieve effecten met zware, rudimentair gevormde zwarten, ze zijn dikwijls
ongemerkt geraffineerd en even ongemerkt verbeteringen op de onhandige en slordig
afgedrukte voorbeelden. Ze hebben altijd kleur, er ontbreekt als grafische uiting niets
aan, en uit al die simpele oplossingen van technisch niet te onderschatten opgaven
spreekt een enorme vindingrijkheid. Ik geloof dat een keur van deze oubollige prentjes
den kenner en liefhebber van houtsneden verrassen zal.
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Delacroix
door J.F. van Deene.
I.
Delacroix en de Romantiek.
TOT de viering in Frankrijk van het eeuwfeest der Romantiek, zal - zooals te
verwachten was - het houden van eene omvangrijke tentoonstelling van werken van
Eugène De - lacroix behooren. Dat er sprake van is te dien einde den Salon Carré in
het Louvre te ontruimen, iets wat voor soortgelijk doel nog nimmer is gebeurd,
bewijst, - al vormt de tentoonstelling een deel van eene algemeenere hulde aan het
leven en streven, dat met den naam Romantiek wordt samengevat, en overschrijdt
hare beteekenis dientengevolge die van een eerbetoon aan de nagedachtenis van
Delacroix persoonlijk -, hoe hoog in aanzien zijne kunst op het oogenblik gehouden
wordt.*) Delacroix heeft zich dus in het nageslacht, waarvoor hij beleed veel eerbied
te gevoelen, niet bedrogen.
Op den titel van, voor wat betreft de schilderkunst, hoofd der Romantische School,
dien men gewoon is Delacroix te geven, heeft hijzelf nooit aanspraak gemaakt. Zelfs
toonde hij zich aanstonds op den naam romanticus, die hem werd opgedrongen,
weinig gesteld.
‘Zoo men onder mijne romantiek de vrije openbaring van mijne persoonlijke
indrukken, mijnen afkeer van de in de scholen onveranderlijk nagevolgde
modelvormen en mijnen weerzin voor de academische voorschriften verstaat, moet
ik toegeven romanticus te zijn’, meende hij te moeten verklaren.
Later verkreeg de Romantiek een huilerig karakter, verschenen de schilders door
Baudelaire ‘de apen van het gevoel’ genoemd. Niet begrijpend dat, zooals Baudelaire
zegt, ‘de schilderkunst alleen belangwekkend is door de kleur en door de vormen,
en dat zij slechts evenveel op de dichtkunst gelijkt als deze schilderkunstige
voorstellingen oproept’, verwarden zij de schilderkunst met de dichtkunst, en wat
voor eene dichtkunst! Toen moest de naam romanticus, waarvan hij zich niet had
kunnen bevrijden, Delacroix eene even erge beschimping lijken als die van ‘apostel
der leelijkheid’, waarmede zijne vijanden het niet moede werden hem te achtervolgen.
Zoo dus de volstrekt onafhankelijke kunstenaar, die Delacroix was,

*) De tentoonstelling, die inmiddels heeft plaats gehad, is wél in het Louvre - museum, evenwel
niet in den Salon Carré doch in de Salle des Etats gehouden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

240
het hoofd der Romantische School genoemd wordt, dan dient men dit zóó te verstaan,
niet, dat hij eene rol van aanvoerder zou hebben vervuld, maar dat hij de grootste
der schilders geweest is, wier kunst tot de Romantiek kan worden gerekend. Inderdaad
heeft hij de Romantiek - voor wat de schilderkunst aangaat - hare beteekenis gegeven,
en is het bovenal door zijne kunst, dat een tijdvak in de geschiedenis der schilderkunst
het karakter heeft gekregen, waarom het als dat der Romantiek bekend staat.
Wat was de Romantiek? Baudelaire heeft haar als volgt omschreven: ‘De romantiek
bestaat niet juist in de keuze der onderwerpen noch in de natuurgetrouwheid, maar
in de wijze van voelen....Wie spreekt van romantiek spreekt van moderne kunst, dat
wil zeggen innigheid, innerlijkheid, kleur, verlangen naar het oneindige, uitgedrukt
met alle middelen, die de kunsten omvatten.’ Van die ‘wijze van voelen’, door
Baudelaire aangeduid, hadden reeds veel vroeger kunstenaars, in het bijzonder de
dichterlijke Pierre Prud'hon (1758-1823) en diens leerlinge en geliefde Constance
Mayer, die in 1821 zelfmoord pleegde, blijk gegeven. Het van 1804 dagteekenende
‘les Pestiférés de Jaffa’ van A.-J. Gros, den door David hoogst geschatten zijner
leerlingen, wordt echter als het schilderij beschouwd, dat de Romantiek heeft
aangekondigd. In eene in een ziekenhuis herschapen moskee, waarvan de arcaden
een uitzicht op den blauwen hemel verleenen, ziet men Bonaparte, omgeven van een
gevolg van generaals en geneesheeren, stoutmoedig met ontbloote hand de pestbuil
van eenen halfnaakten zeeman aanraken, die tusschen steunende zieken en rochelende
stervenden overeind staat. De ongelukkigen richten hunne gloeiende oogen op den
bleeken en vastberaden generaal als op den wonderdoener, den Messias, die alleen
bij machte is hen te redden. Gros heeft in dit schilderij een der oudste onderwerpen
van de gewijde schilderkunst, de opwekking van Lazarus, vernieuwd. Voor Delacroix
zou het de aanleiding worden Oostersche tafreelen te gaan schilderen. Gros' doek
heeft hem, gelijk hij Alexandre Dumas père bekende, zijn ‘les Massacres de Scio’
ingegeven, welk werk men, naar in André Michel's ‘Histoire de l'Art’ wordt
opgemerkt, juister ‘les Pestiférés de Scio’ zou kunnen noemen. Het zeer groote
schilderij der ‘Pestiférés’ hangt in het Louvre - Museum.
Een tweede belangrijk werk van Gros is zijn ‘Napoléon visitant le champ de bataille
d'Eylau’, van 1808 (eveneens in het Louvre - museum). Voor het eerst wellicht in
de Fransche schilderkunst, is in dit schilderij het landschap niet meer eene stoffeering
alleen, maar een wezenlijk deel van het schilderij, dat de werking ervan verhoogt.
Delacroix zou later, in zijn ‘Bataille de Nancy’, op zijne beurt partij weten te trekken
van den weemoed van een winterlandschap.
In de Romantiek heeft men eene reactie op het neo - classicisme te zien. Het neo
- classicisme, dat in den tijd, dat David in verzet kwam tegen eene
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conventioneele schilderwijze, eene vernieuwing der schilderkunst had beteekend,
was door de middelmatigen onder zijne leerlingen tot een stelsel verlaagd. Het zoo
ontstane academisme onderscheidde zich door eene te sculpturale opvatting (daar
feitelijk slechts antieke beelden werden geschilderd), en door verwaarloozing van
de kleur, fouten waaraan David zelf zich nooit had schuldig gemaakt. Van dien tijd
dagteekent het vaste type klassieke schoonheid, waar ieder die eene kunstschool
bezocht zich naar te regelen had, wat Delacroix verontwaardigd deed uitroepen: ‘Zij
hebben het schoone kunnen onderwijzen zooals men algebra onderwijst.’ Nu door
Napoleon's optreden een omkeer in Frankrijk's politiek - en maatschappelijk leven
plaats had, kon ook het gedurende de Revolutie gehuldigde schoonheidsideaal niet
langer bevrediging schenken. Omstreeks 1800 begon de belangstelling voor de
Oudheid te verflauwen. Men verlangde naar eene kunst meer in overeenstemming
met het groeiend zelfbewustzijn der natie, en die minder strengheid dan vervoering
zou uitdrukken. Van grooten invloed op de vorming van de nieuwe kunstdenkbeelden
is het ‘Musée des Monuments français’ geweest, dat in het voormalig klooster des
Petits Augustins, tegenover het Louvre, gevestigd was. Oorspronkelijk niet meer dan
eene opslagplaats van de van kerken afgehaalde beeldhouwwerken, werd het, dank
zij de taaie volharding van Alexandre Lenoir, wien in 1791 de leiding er van was
toevertrouwd, tot een waar museum van middeleeuwsche Fransche beeldhouwkunst,
en tot 1816, toen het door de regeering der Restauratie, die aan de beden der beroofde
kerken geen weerstand kon bieden, werd opgeheven, werd het zeer druk door de
kunstenaars bezocht. Van dien tijd af, zegt Delécluze, die voor het eerst het leven
van David beschreven heeft, ‘begon het anecdotische gerne de aandacht van het
publiek, die tot dan toe bijna uitsluitend op de schilderkunst van grooten stijl gericht
was, af te leiden.’ Hij voegt er aan toe, dat David, verre van de voorliefde, die
verscheidene zijner leerlingen voor het ‘Moderne Museum’ (dat van Lenoir) aan den
dag legden, tegen te gaan, hun hunne neiging liet volgen: ‘Het is veel beter’, zeide
hij, ‘goede genre - schilderijen dan middelmatige historiestukken te maken.’ Inderdaad
heeft David zelve, die veel minder leerstellig was dan zijne zich voor hun classicisme
op hem beroepende volgelingen, zich door de nieuwe denkbeelden laten beïnvloeden,
zooals zijn ‘Sacre de Napoléon’ en zijn ‘Distribution des Aigles’ bewijzen. Eene
andere omstandigheid van beteekenis was, dat het Louvre-museum, door Napoleon
met de als krijgsbuit medegevoerde meesterwerken van geheel Europa verrijkt, den
schilders de weelderigheid van de kunst der Vlaamsche School en den luister van de
scheppingen der groote Venetianen openbaarde. Rubens, Tintoretto, Rembrandt
vervingen in hunne bewondering Hannibal Carrachio en Jules Romain. De
verschijning, in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

242
1802, van Chateaubriand's ‘Génie du Christianisme’, dat den kunstenaars den smaak
voor de middeleeuwen mededeelde, dient eveneens vermeld.
Er is in de geschiedenis der schilderkunst niets zoo hartverscheurend en roerend
als het einde van Gros, die, na groote dingen te hebben volbracht, aan twijfel aan
zichzelven te gronde ging. David had, bij zijne verbanning, hem met de leiding van
zijn Parijsche atelier belast. Vanuit Brussel, waar hij zich gevestigd had, vermaande
de groote kunstenaar, die nog steeds het hoogste kunstgezag vertegenwoordigde,
zijnen leerling, zich toch niet - daar het nageslacht méér zou eischen - met het
weergeven van tooneelen uit de nieuwe geschiedenis, wat hem tot nu toe bijval
bezorgd had, tevreden te stellen, maar gezwind, om zich de stof voor verhevener
werken te kiezen, zijnen Plutarchus te doorbladeren. De arme Gros meende het
vertrouwen van zijnen meester te hebben beschaamd. Berouwvol gaf hij zijne
overtuiging op, en keerde terug tot de Oudheid. Een ‘Hercule et Diomède’ (thans in
het museum van Toulouse) ontlokte bij de tentoonstelling meedoogenloozen critici
oneerbiedige scherts. Ten slotte door het bewustzijn van zijne onmacht bezieling uit
de antieken te putten, en door zelfverwijt over zijn onvrijwillig verraad aan de
beginselen van David tot wanhoop gebracht, benam de kunstenaar, toen reeds een
goede zestiger, zich 26 Juni 1835, het leven. Delacroix heeft in 1848 in de Revue
des Deux Mondes den ongelukkigen schilder van ‘les Pestiférés’, ‘la Bataille
d'Aboukir’ en zooveel andere bewonderenswaardige werken herdacht, die, met
eerbewijzen overstelpt, door het publiek aanbeden, zooals Delacroix het zegt: ‘al
wat hij wilde verkregen had, en die in eenen poel is gaan sterven.’
De andere groote voorlooper van de Romantiek, de vroegrijpe, jong gestorven
Théodore Géricault, was zich al evenmin als Gros bewust eene taak van hervormer
te vervullen. Hij heeft behalve de Romantiek het Realisme, dat er op volgde,
voorbereid. Bij het verzamelen van zijne gegevens voor zijn belangrijkste schilderij,
het hem door een drama, dat zich kort tevoren op zee afgespeeld had, ingegeven ‘le
Radeau de la Méduse’, betrachtte hij eene wetenschappelijke nauwgezetheid.
Overigens is zijne keuze van studie-materiaal opmerkelijk. Hij ondervroeg de van
het vlot geredden, ging in het hôpital Beaujon de gelaatsuitdrukking van zieken en
zieltogenden waarnemen, volgde in zijn atelier bij lijken, die hij zich had weten te
verschaffen, het vorderen van de ontbinding. Het verlangen naar natuurgetrouwheid,
waarvan deze methoden blijk geven, en dat een idealiseeren van zijne helden volgens
een bepaald voorbeeld uitsloot, zou alleen al zijn schilderij een volstrekt ander karakter
dan de werken uit de School van David vertoonen, verleend hebben. Maar bovendien,
- waardoor hij zich in opvatting nog verder van de neo-classicisten verwijderde -,
heeft hij alle, op zich zelve dan, zich door
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levenswaarheid onderscheidende onderdeelen doen samenwerken om eene geweldige
dramatische kracht te verkrijgen. ‘Le Radeau de la Méduse’ werd op den Salon van
1819 tentoongesteld, waar het intusschen niet het eenige schilderij was, dat van eene
nieuwe geestesgesteldheid getuigde. De kritiek stelde verontwaardigd vast, dat de
Grieksche vormen werden prijsgegeven, en moest bekennen, dat het aantal werken
met aan de geschiedenis of den godsdienst ontleende onderwerpen overvloedig groot
was. Zij gaf Géricault den raad ‘de kunst van David en van Girodet te bestudeeren.’
Ingres, die zijn ‘l'Odalisque’ had ingezonden, werd door die verdedigers van de
School er van beschuldigd ‘ons tot de kindsheid van de kunst terug te voeren.’
‘De geschiedenis van onzen tijd biedt droevige voorbeelden van het ongelukkige
leven der kunstenaars. De onfortuinlijke Gros was het meest doorluchtige slachtoffer
van dit noodlot.’ Delacroix dacht ongetwijfeld ook aan Géricault, toen hij dit schreef.
Het vuur, de onstuimigheid, de stoutmoedigheid, die deze in zijne kunst aan den dag
legde, deden zich eveneens in zijne handelingen gelden, en gaven er een buitensporig
karakter aan. Uit eene liefdesbetrekking tot eene gehuwde vrouw bleef hem zijn
geheele verder leven lang zulk eene diepe neerslachtigheid over, dat de dood hem
niet meer afschrikte. ‘Hij hield er alleen van hengsten te berijden, en hij koos de
vurigste uit’, vertelt Delacroix, die getuige van vele zijner haast dolle staaltjes van
rijkunst is geweest. Tengevolge van eenen val van een paard ook zou hij sterven. Al
den tijd, meer dan een jaar, dat zijn lichaamslijden duurde, bewaarde hij eene zeer
schoone zielegrootheid en eene schier woeste geestkracht. Het einde kwam 18 Januari
1824. Delacroix teekende op het vernemen van de tijding van dit verscheiden in zijn
dagboek aan: ‘Arme Géricault! Ik zal dikwijls aan je denken. Ik stel mij voor, dat je
ziel soms rondom mijn werk zal komen vliegen. Vaarwel, arme jonge man!’
Op den Salon van 1822 stelde Delacroix voor het eerst ten toon (zijn ‘la Barque
de Dante et Virgile’). Doch bovenal belangrijk was de Salon van 1824. Hier stonden
de kunstenaars in twee kampen: de ‘klassieken,’ vertegenwoordigd door de laatste
volgelingen van David, en zij, die voor de eerste maal de ‘romantici’ genoemd werden,
tegenover elkander. Ingres nam deel met zijn uit Italië medegebrachte ‘le Voeu de
Louis XIII’, Delacroix kwam met ‘une Scène des Massacres de Scio’ uit. Nog had
zich de tegenstelling tusschen de beide meesters, in wie men weldra de
verpersoonlijkingen, den een van de klassieke, den ander van de romantische gedachte
zou zien, niet ontwikkeld. Ingres werd door de Romantici als de vernieuwer, die hij
was, begroet. Zij zouden niets liever gewild hebben dan hem tot de hunnen te mogen
rekenen. Maar de naloopers van David eischten den tot dan toe steeds door hen
verguisden kunstenaar, dien zij,
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let wel, als eenen ‘Gothiker’ hadden uitgekreten, thans, vastbesloten niet te erkennen,
dat zijn schilderij met hunne eigen theorieën in strijd kwam en zelfs romantisch van
opvatting was, Voor zich op.
De Salon van 1824 verkreeg voorts bijzondere beteekenis door de deelneming van
Engelsche kunstenaars. Tengevolge van de Revolutie en Napoleon's
Continentaalstelsel waren de kunst- evenals de handelsbetrekkingen tusschen Groot
- Brittannië en Frankrijk tientallen jaren lang verbroken geweest. Thans voor het
eerst stelden de schilders van de overzijde van het Kanaal in Parijs ten toon. Lawrence
was met een ‘Portrait du Duc de Richelieu’ vertegenwoordigd, Bonington had stranden
zeegezichten, Constable landschappen ingezonden. Voor de in het algemeen met de
Engelsche School onbekende Fransche kunstenaars waren deze werken eene
openbaring. Delacroix werd levendig getroffen door den rijkdom en de frischheid
van het groen bij Constable, en wijzigde naar aanleiding van diens schilderwijze
zijne techniek. Dank zij ook de bewondering, die de Engelsche landschapkunst wekte,
ging men zich in Frankrijk weder op dit genre, dat er na Joseph Vernet - daar het
sinds het classicisme van David als minderwaardig beschouwd was - nauwelijks
beoefenaren had gevonden, toeleggen. De schilders uit de School van 1830, ook die
van Barbizon geheeten, schiepen in deze kunstsoort met die van de groote Hollandsche
17de eeuwers te vergelijken meesterwerken.
De Salon van 1827 toonde den strijd tusschen klassieken en romantieken op zijn
felst. Delacroix was met 12 doeken uitgekomen, waaronder ‘la Mort de Sardanapale’,
van geweldige afmeting, dat als geen andere zijner groote composities met de
voorstelling, die men zich gemeenlijk van de Romantiek maakt, overeenstemt. Het
schilderij doet denken aan de finale van eene opera van Wagner, aan eene grootsche
Godenschemering. Er worde hier mede volstaan van de inzendingen van eene gansche
reeks eveneens van eenen nieuwen geest bezielde kunstenaars het zich door hevigheid
onderscheidende ‘Athalie faisant massacrer ses Enfants’ van Sigalon en Eugène
Devéria's ‘la Naissance de Henri IV’ te noemen, over welk laatste werk, dat meer
nog dan ‘la Mort de Sardanapale’ de aandacht trok, de leerlingen van de académie
Hersent zoo opgetogen waren, dat zij in het atelier van hunnen meester alle afgietsels
van Grieksche beelden kort en klein sloegen. Tegenover deze menigte romantische
schilderstukken stelde de voorheen door de klassieken als een revolutionnair
behandelde Ingres, maar van wien zij zich, om hunne opdringende tegenstanders in
bedwang te houden, nu wel wilden bedienen, het meest leerstellige werk, dat hij
gemaakt heeft, het als eene verheerlijking van zijne theorieën bedoelde ‘l'Apothéose
d'Homère’. Voortaan zou hij de onbetwiste meester zijn, de, in de Academie
almachtige, opperpriester der schilderkunst.
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J.L.A.T. GÉRICAULT.
‘LE RADEAU DE LA MÉDUSE,’
(LOUVRE, PARIJS).

1818-1819.

J.A. GROS.
‘BONAPARTE VISITE LES PESTIFÉRÉS DE JAFFA, LE II MARS
(LOUVRE, PARIJS).

1799,’ 1804.
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J.A.D. INGRES.
‘FRANCESCA DA RIMINI ET PAOLA MALATESTA.’
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De kunst van Delacroix heeft bij Ingres nooit genade kunnen vinden. ‘Weest zijn
vriend, zoo u wilt, maar ziet toch geen schilder in hem!’ zeide hij tot iemand, die het
voor zijnen mededinger opnam. De persoonlijkheden der twee meesters vormden
uitersten, en zoo moesten hunne meeningen wel onverzoenlijk blijken. Hunne
opvattingen van teekenen al verschilden in den grond. Ingres werd geheel door de
omtreklijn in beslag genomen. Delacroix ging van het inwendige, van de volumes
uit. Hij merkte op, dat, als men op donker papier de lichten op de uitspringende
massa's van de lichamen met wit aangeeft, men reeds het algemeene voorkomen, de
groote beweging verkrijgt, en dat zulk een beeld zonder omtreklijn, van verre gezien
den indruk van eene voldoend afgewerkte teekening zal maken. Andere
tegenstellingen: Ingres verkondigde, dat men ‘heel eerlijkjes, heel dommetjes
nabootsen, slaafs nabootsen moet wat men voor oogen heeft.... De kunst bereikt
nimmer zulk eenen hoogen graad van volmaking, dan wanneer zij zoo sterk op de
natuur gelijkt, dat men haar voor de natuur zelve kan houden,’ en aan den anderen
kant: ‘een goed geteekend werk is altijd goed genoeg geschilderd.’ Delacroix: ‘Heeft
men de natuur zelve voor zich, dan is het de verbeeldingskracht, die het schilderij
maakt.... De weergave van de werkelijkheid is het tegenovergestelde van de kunst....
Schilders, die geen coloristen zijn, kleuren maar schilderen niet.’ Scherper nog drukte
Delacroix zich, met betrekking tot het geschilpunt van de kleur, uit, toen hij, om zijn
hart over de door Ingres en de zijnen op hem uitgeoefende kritiek te luchten, in zijn
dagboek neerschreef: ‘De hoedanigheid van colorist schaadt meer dan dat zij tot
aanbeveling strekt bij de moderne scholen, die alleen het zoeken naar de teekening
als eene deugd beschouwen, en die daaraan al het overige opofferen. Het schijnt, dat
de colorist zich slechts met de lage en om zoo te zeggen aardsche gedeelten der
schilderkunst bezig houdt, dat eene mooie teekening nog heel wat mooier is als zij
van eene onaangenaam aandoende kleur vergezeld gaat, en dat de kleur alleen dient
om de aandacht te verstrooien.’ Dat de tegenstanders aan elkaar gewaagd waren,
toont ook de volgende anecdote: Toen Ingres eens eene zaal met schilderijen van
Delacroix intrad, riep hij uit: ‘Werpt de vensters open. Het stinkt hier naar zwavel!’
Uit de in vlammende kleuren dramatische tooneelen weergevende doeken aan den
wand kwam hem blijkbaar eene hellelucht tegen. Eenigen tijd later echter bezocht
Delacroix op zijne beurt eene tentoonstelling van Ingres. Er nauwelijks binnen zette
hij den kraag van zijne jas op. En gevraagd waarom hij dat deed, gaf hij tot bescheid:
‘Brr! Het is hier immers om te bevriezen?!’
Het jaar 1827 was nog in ander opzicht belangrijk, door de verschijning van Victor
Hugo's historische drama ‘Cromwell’, waarvan het voorwoord, eene formeele
oorlogsverklaring aan de de tooneelletterkunde beheerschen -
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de klassieke leerstellingen, vermaard gebleven is. Uitspraken als: ‘De moderne
dichtkunst zal voelen, dat alles in de schepping niet menschelijk schoon is, dat het
leelijke naast het schoone bestaat, het wanstaltige bij het bekoorlijke, het belachelijke
aan de keerzijde van het verhevene, het kwade met het goede, de schaduw met het
licht,’ en: ‘Met den moker op de theorieën, de dichtkunstregels en de stelsels
losgeslagen. Het oude pleisterwerk, dat den gevel van de kunst verbergt, naar beneden
gegooid. Er zijn noch voorschriften, noch voorbeelden’, vonden ook bij de schilders
weerklank, en werden van atelier tot atelier herhaald. De eerste opvoering op 25
Februari 1830, van Hugo's ‘Hernani’, in het Theatre - Français, waarbij het in de
zaal tot een handgemeen tusschen de aanhangers van de klassieke en die van de
romantische beginselen kwam, beteekende de zege van de Romantiek in de
letterkunde. Die zege heeft er stellig toe bijgedragen de Romantiek in de schilderkunst
meer algemeen te doen aanvaarden, maar uit het oog mag niet worden verloren, dat
in 1830, - om de roemrijke overwinning der romantische letterkunde gewoonlijk als
‘het’ jaar van de Romantiek beschouwd -, de romantische schilderkunst, zonder den
strijd met een heftig manifest als het voorwoord van ‘CromweH’ te hebben
aangekondigd, reeds hare schoonste triomfen gevierd had. Er moge hier bijverteld
worden, dat Delacroix, die zijne hevigste vervoeringen wist te beheerschen, Hugo,
en ook Berlioz, om wat hunne lyriek onmatigs had, geringschatte. Delacroix heeft,
- behalve wellicht in zijn ‘Sardanapale,’ dat hij zijn Waterloo noemde -, steeds het
evenwicht tusschen zijne gevoeligheid en zijne rede gevonden, en hij verzekerde
daarom terecht, ofschoon hij eenen romantischen geest had, een zuiver classicus te
zijn.
(Wordt vervolgd).
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Herfstvuur
door Hélène swarth.
Hoog vlamt, oranje in grijs van avonddamp.
Aardappelloof, een breede vuurboeket.
En, roodbeschenen, joelend luid van pret,
Omdansen kindren 't vuur met voetgestamp.
Het pijnwoud, zwart vóor 't einderblank gezet,
Staat dreigend streng als voorgevoel van ramp Vóor 't veilig huis, doorgoudeld van de lamp,
Wenkt Moeder lief naar avondbede en bed.
De donkre schaduw van haar groot gebaar
Bevloeit den zandweg - Dronken van den dans,
Om 't vuur ál sneller wielt de kleuterkrans.
De vlammen slinken - Even 'k nog ontwaar
In 't wilde zwenken, doller van cadans,
De rosse vlag van waaiend meisjeshaar.
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Moeders en maagden
door Elisabeth Zernike.
IER Walling kwam buiten, zijn vilthoed stond een klein beetje scheef op zijn hoofd
en zijn jas hing open. Het straatrumoer en de frissche lucht deden hem verheugd
opkijken; - op zijn kantoor was het broeierig-warm geweest, ook hing er een
franterige, mokkende stemming, dacht hij. Op den hoek van de zijstraat zag hij de
tram aankomen en hij sloeg meteen in draf. De conducteur van het achter - balcon
die hem kende, boog al voorover om zijn arm te grijpen.
Een groet, - dan even stilte. Walling stond wijdbeens, zonder zich te steunen.
- Zou ik toch al kort - ademig worden, conducteur? ik ben nog niet zoo dik, wel?
De conducteur hing behagelijk tegen den ronden achterwand.
- Nee, mijnheer, ongewoonte.
- Zoo. Dus meer diefje spelen met de jongens.
De ander lachte. - In uw vak kan dat geen kwaad, mijnheer.
Mr. Walling had een bekend accountants-kantoor. Lenig blijven, mompelde hij
nog, en sloeg met zijn vlakke hand op zijn knieën.
De conducteur ging den wagen binnen.
Ze reden door het midden van de kleine stad, een breeden weg tusschen kerk- en
raadhuis-plein. Op het trottoir werd bloemmarkt gehouden, links stationneer den
vracht-auto's, die ingeladen werden en tegen den avond zouden afrijden, langs een
netwerk van wegen de provincie in, die uitgestrekt en vruchtbaar was en veel van
haar hoofdstad eischte. De tram hield bij iedere halte stil; een boerin zette haar
hengselmand op Walling's voeten. - La' maar staan, zei hij, en knoopte zijn jas dicht
om minder breed te zijn. - Erg zacht weer voor den tijd van het jaar, zei de boerin
vriendelijk.
- Ja, buitengewoon.
- Mijn geit wou vanmorgen den stal uit, is me achterna geloopen, zijn snoet in
mijn rokken.
Pier keek de vrouw aan en knikte levendig. Hij wist dat hij alle menschen ertoe
brengen kon, met hem te praten. Hij had groote, een klein beetje te bolle oogen, die
sterk konden glanzen. Zijn gezicht was langwerpig en glad geschoren, de neus fijn
en spits, de mond vrouwelijk - gewelfd.
- Eind Januari, zei hij, voor we het weten hebben we Sint Jan, en dan is de geit
niet meer alleen.
De vrouw lachte en bekeek hem nieuwsgierig, - maar nu wendde hij zijn hoofd
af. Hij had dien morgen hard gewerkt; er waren kleine onaange -
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naamheden geweest, ergernissen, veroorzaakt door het personeel. Hij was misschien
niet streng genoeg, hij liet teveel over zijn kant gaan, - maar er waren grenzen,
natuurlijk, en soms werd hij driftig. Zou hij zich ooit leeren beheerschen? en wilde
hij dat? Een gelijkmatig man worden, - hij schrok ervoor terug. - Kijk, daar liep Nel
Viardi; prachtige beenen had dat kind, heel lang en recht. Ze keek zijn richting uit,
en hij lichtte zijn hoed op, langzaam en daardoor eenigszins nadrukkelijk. Hij
herinnerde zich hoe heerlijk hij het vond, toen hij als kleine jongen leerde groeten
door zijn petje af te nemen, - en de blijdschap van zijn lieve moeder, dat hij zoo graag
‘groot’ wilde zijn. Dertig Januari? ja, - haar sterfdag; bij het wakker worden was het
hem ook even door het hoofd gegaan. Nel Viardi, een mooi meisje; niet op het eerste
gezicht, maar als je haar leerde kennen, die groote, ernstige oogen. Alles leek gaaf
aan haar, zooals de ovale lijn van haar wangen en kin gaaf was. Beheerscht ook; wat drommel dacht hij vandaag veel aan beheersching: - een meisje als Nel wist nog
niet wat er in haar school. Vijfentwintig jaar, gestudeerd, werkte op het
gemeente-archief. Hij glimlachte: een zelfstandige jonge vrouw, - maar was misschien
nog nooit gekust. Ze bloosde vaak als zijn grapjes wat ver gingen, evenals zijn moeder
gedaan had. En dan zeggen: Maar Pier! verschrikt, omdat ze hem t o c h begreep. Heerlijk, zulke vrouwen. Minke bloosde niet, ze verscherpte soms nog zijn woorden,
maakte alles reëel en hard. Een vrouw met veel gevoel voor humor, - maar de liefde
was voor haar niet langer een mysterie.
De tram reed nu door een buitenwijk, en het achterbalcon raakte leeg. Pier Walling
stond er wat te soezen.
Toen hij uitgestapt was, voelde hij plotseling lust het kerkhof op te loopen. De
zijstraat waarin zijn huis stond, ging hij voorbij, - het kerkhof lag nog een eind verder
naar buiten. Zijn moeder was een jaar geleden gestorven, en begraven in Rotterdam,
waar ze gewoond had; - hij was heel bedroefd geweest om haar dood. Er lag een
wellust in verdriet, - hij wist dat, maar wie zich nooit aan dien wellust kon overgeven,
bleef een arm mensch. Je weer een kind voelen dat zijn houvast verliest, ontredderd
zijn, je armen uitstrekken naar een andere vrouw, die je troosten moet, - dat alles
was toch ook de rijkdom van het leven, de volheid, die verrukken en bang maken
kon. Als hij stierf, dan mocht men van hem getuigen: Deze man heeft waarlijk geleefd.
Hij betrad het kerkhof en nam zijn hoed af. - Een klein, lief jongetje ben je, zei
Minke nog wel eens, in een teedere bui. Hij wist dat hij dingen deed, die andere
volwassenen overdreven vonden, zooals dit: hier blootshoofds loopen tusschen
vreemde graven, in den winter. Een tuinman ging hem voorbij. - Middag mijnheer.
- Goedenmiddag, zei hij. Er was hier stilte, er groeiden enkele oude
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sparren, die diepe schaduw gaven; de steenen waren dof en donker van vocht. - Hier
rust - las hij telkens - hier rust - onze lieve vrouw en moeder, - Anna Helena. Daar
een pot met witte hyacinten bij een eenvoudig kruis; prachtige bloemen, zoo hoog
en recht. Hier een langwerpig bed violen, de blaadjes waren niet afgestorven - voor
een jong meisje misschien. Vele, vele graven, de paden slingerden er langs; telkens
zag hij bloemen; ginds knielde een vrouw, die hij niet zou storen. Het zou goed zijn
als zijn moeder hier lag, - nu was het zoo ver. Hij wist dat haar graf werd verzorgd,
- maar op een dag als deze Hij zou op een mooi plekje kunnen stilstaan en aan haar
denken, haar weer voor zich zien, haar kleine lieve gezicht. Waarom was Minke niet
bij hem, was ze den datum vergeten? - hij had dit alles graag uitgesproken. - Een
oogenblik voelde hij dat er iets onechts in hem was, dat hij daar mooi liep te doen
en nog een toehoorder begeerde, - maar hij stopte dat diep weg, en trachtte zijn vorige
stemming terug te vinden. Het was zoo goed, zich een kind te voelen. Minke zei
hem, een jaar geleden: Nu zal ik ook nog een moeder voor je zijn - en op dat oogenblik
had hij haar heel lief. Maar Minke begreep het moederschap niet volledig genoeg.
Ze was hem een kameraad, en een wat luchthartige geliefde, maar.... Neen, hij wilde
daar nu niet over peinzen. Hij dacht aan de kinderportretjes, die thuis in een la van
zijn bureau waren geborgen, en die zijn moeder hem kort voor haar dood gegeven
had, - de data waren er achterop geschreven. Eén was er: de kleine Pier, 5 jaar en
drie maanden; een jongetje in een matrozen-blouse, een diep-ernstig gezichtje met
groote, glanzende oogen. Hij was het ideale kind geweest voor een echt moederlijke
vrouw, een kind zooals de oude Meesters het uitbeeldden aan Maria's schoot. - Was
het vreemd dat hij dit zoo voelde? och, velen schrokken terug voor de diepten van
zelfkennis, - maar door de zelfkennis heen moest hij de wereld begrijpen. Hij wist
dat hij zijn moeder vereerde, zooals een Katholiek het Maria deed; ze was voor hem
de kuische, de maagdelijke moeder bij uitnemendheid. Dat Minke hem trachtte te
troosten bij het verlies van de eenige troosteres Och, ze was zijn vrouw, en ze meende
het goed. Wat hem in haar zoo zeer bekoord had, was - hoe moest hij het noemen?
- haar wijde schoot, het breede, krachtige van haar lichaam, het ongekunstelde, dat
bijna werd: het onbeschaafde van haar, meisje van goede familie. Ze was muzikaal,
ze sprak vreemde talen, maar ze leek een vrouw uit het volk, zoo gezond, en zoo
heel niet decadent. En dan: Ze was gekomen in de mislukking van zijn eerste huwelijk,
- hij moest wel naar haar grijpen, zich aan haar vast-ankeren. Het ontzaggelijk
pretentieuze van Adri, - mijn God, neen, hij wilde hier niet aan denken. Trouwens,
hij moest naar huis, hij was laat voor de koffie. Het gebeurde meermalen, dat hij de
jongens niet meer zag. - Het is of je het erom doet, zei Minke een paar dagen geleden
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en ze liep Bert achterna, die zijn schooltasch had laten liggen. Toen zat hij alleen
aan tafel, Minke kwam zoo gauw niet terug, en hij voelde zich verongelijkt. De
harmonie van een samenleven was licht verstoord; - zijn vrouw vond hem te
kwetsbaar. - Ben jij een man, kon ze schamper zeggen, en dan werden de trekken
van haar gezicht hard.
Hij liet de graven achter zich en zuchtte eens. Het was daar goed, - hij zou er ook
willen liggen. De sterkste band met het leven was verbroken sinds zijn moeders dood.
Toen zijn vader stierf, had hij zijn verantwoordelijkheid voelen vermeerderen, leek
hij rechterop te staan, als een plant die dieper wortels schiet. Nu - onmacht, - de
jongens waren hem te druk na zijn werk, en Minke vroeg te veel van hem. Een
hartstochtelijke vrouw, een vrouw die in levensbesef te kort schoot, maar dit zelf
niet wist, en daardoor nog zich verhoovaardigen kon op haar kracht. Hoe ver stond
ze ten achter bij iemand als zijn moeder, die alles had bezeten: een diepgeworteld,
vroom besef van haar moedertaak, rust en voornaamheid van geest, en een
levensblijheid, zoo sprankelend en zonnig, dat al Minke's lachen er rauw bij klonk.
Hij wist dat hij zijn moeder niet idealiseerde, hoewel zijn vrouw hem dit soms verweet.
Nu stak hij den sleutel in het slot, en ging zijn huis binnen.
Dien avond wilde Minke naar de bioscoop. Bert en Pieter stormden zijn kamer in,
om zich goênacht te laten kussen; ze droegen pyama's met lange broeken.
- Vind jij dat nou een aardige dracht voor kinderen? het maakt ze zoo grof.
Minke trok met haar wenkbrauwen, maar even later boog ze zich naar hem toe.
De jongens speelden kano op een Perzisch kleedje, dat over het zeil gleed.
- Gaan we naar de Rialto? fluisterde ze, - een mooie film.
Hij antwoordde niet.
- Wat heb je?
- Laat de jongens nu naar boven gaan.
- Ja. - Kom, piassen, vader heeft er genoeg van. Wat verbeelden jullie je? we willen
ook wel eens zonder kinderen zijn. - Ze liep hun haastig vooruit, als zouden ze
krijgertje gaan spelen, en de truc lukte: Bert en Pieter holden haar achterna.
Hij bleef zitten staren, zijn beenen ver uitgestrekt. Nu zou Minke al gauw
terugkomen, en hem koel, lichtelijk misprijzend aankijken. - Hij hoefde niet veel te
zeggen. En de avond werd druilerig, het trage einde van een verloren dag. Wat spookte
er in hem rond, dat hem zoo triest maakte? een gevoel van mislukking was hem
aldoor nabij geweest. Hij moest zich teveel inspannen om te leven, - bij andere
menschen ging het vanzelf.
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Misschien had hij in het huwelijk met Adri zijn laatste krachten verspeeld. Niemand
kon begrijpen, wat het hem gekost had, die vrouw te omarmen, hoeveel levens-energie
hij op haar stuk sloeg. Toen hij een kind was, had zijn vader hem eens een steen in
zijn handen gegeven. - Kijk, zei hij, als je daarop slaat met een anderen steen, springt
er vuur uit. - Hij voelde nog de kracht en de inspanning, waarmee hij de steenen op
elkaar gebeukt had, maar er spatte geen enkele vonk. Eindelijk gooide hij ze neer,
zoo driftig, dat hij met den grootsten zijn scheenbeen verwondde, en toen stroomden
zijn tranen, als vloeibaar vuur. Zoo hard en uitgedoofd als die steenen was Adri, en
telkens opnieuw bezeerde hij zich aan haar.
Minke kwam binnen, zacht en ingehouden van bewegingen. Ze liep naar hem toe,
en legde een arm om zijn schouders.
- We blijven rustig thuis, zei ze, - het is de sterfdag van moeder.
Hij knikte, voelde zich eensklaps een kind, onbeholpen, en te groot van hart in
deze verstarde wereld. - Minke, één elleboog op zijn tafel, stutte haar hoofd in haar
vrije hand en keek hem aan. - Lieve vent, zei ze, waarom heb je het niet dadelijk
gezegd? er is voor mij zooveel, - de kinderen, de huishouding, ik vergeet altijd iets,
de dagen glijden tusschen mijn vingers door.
- Ik ben op het kerkhof geweest, zei hij.
Haar oogen werden blank van verbazing. - In Rotterdam?
- Neen, hier. Het gaf een goede stemming: - op kantoor was het ondragelijk. Hij
zag iets in haar gezicht samentrekken, haar oogen werden kleiner en donkerder. Hij
wist: ze reageerde intuï tief op elke overdrijving, - maar hij voelde zich zoo zwak en
miskend, dat hij geen woord terug kon nemen. - Ondragelijk; jij begrijpt dat niet,
hoe de menschen je kunnen hinderen door hun houding.
- Welke menschen?
- Het personeel. Moeder zei altijd: Gelukkig de man, die geen ondergeschikten
heeft. Ik had leeraar moeten blijven - een klein salaris, maar niet die beroerde
verantwoordelijkheid, en dat getreiter van minderen, die je de dubbeltjes benijden.
- Nou, je kunt nog altijd terug, zei Minke, en hief zich op.
Hij antwoordde niet, hij zag zich in het nauw gedreven. Verder gaan, zijn hoofd
in zijn armen leggen en schreien - schreien om zijn moeder? - om zijn
maatschappelijke positie? - leek hem niet geraden: Minke was ongevoelig voor den
man, die den levensstrijd ontweek. Maar nu plotseling een vertoon van sterkte? met
een dommen kwinkslag den strijd weer aanbinden? - ook dat kon hij niet. Hij bleef
roerloos zitten.
Hij wist dat de mensch van nature bereid moest zijn om te leven, - de glimlach
van zijn moeder had het hem dagelijks geleerd, - hij wist
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dat het diepste levensinstinct moed was, - toch voelde hij zich vaak machteloos.
Minke stond nog naast hem, - hij raakte haar arm aan. - Vrouw, geef me een zoen,
en vergeef me - mijn Ze omhelsde hem, forsch en spelend. - Wat moet ik je vergeven? een klein weinig
je aanstellentis?
- Neen, mijn lafheid. - Nu hief hij zijn hoofd met gesloten oogen naar haar op,
zocht blindelings den kuil van haar arm, dat veilige plekje onder de bescherming van
haar borst, en duwde zijn kin naar voren. - Zoo schuilt een kind bij zijn moeder, dacht
hij.
Minke liet hem stil begaan.
Dien Zondagmorgen kwam mevrouw Van Platen, Minke's moeder, op bezoek. Ze
was een groote, magere vrouw, die zich na den dood van haar man eenigen opschik
in haar uiterlijk veroorloofde. Wel droeg ze meest zwart, omdat dat haar slank maakte,
zooals ze zei - maar ze hield van kralen kettingen, jabots en kunstbloemen. Minke's
meening werd dikwijls gevraagd, maar bijna evenveel keeren in den wind geslagen.
- Kind, wat zeg je van deze groene kralen, is de kleur niet prachtig?
Minke liet de ketting over haar gesloten vingers hangen, - Is het niet wat zwaar,
en veel? u draagt ook al een halsband.
- Die je me zelf hebt aangeraden.
De ‘halsband’ was een nauwsluitende versiering van heel fijne, in figuren geregen
kraaltjes.
- Ja, zeker, u kunt op uw leeftijd geen
- Op mijn leeftijd? oudere dames dragen tegenwoordig alles.
Minke probeerde te lachen. - U laat me niet uitpraten, moeder; en afleidend zei
ze: Ik vind die groene kralen heel mooi.
Mevrouw Van Platen ging daar grif op in. - Weet je waar ik ze gekocht heb?
- Nee - voor veel geld?
Dergelijke gesprekjes - dat wist Minke - kon Pier niet uitstaan. Zijzelf noemde het
‘smail talk’ en hield er wel van; het kwam niet in haar op, dat ze er Pier werkelijk
mee zou hinderen.
Dien morgen kwam de moeder met hoed en mantel aan in de huiskamer. Na de
eerste begroeting zei ze: - Moet je toch eens zien, nu hebben ze leeren bouquetjes,
wat ze toch al verzinnen. In haar zwarten bontkraag hing een tuiltje gele bloemen.
- Ja, zei Minka, ik wist het, - en ze boog haar hoofd om aan het bouquetje te ruiken.
Bert en Pieter sprongen op. - Oma, oma, mag ik ook eens ruiken? O, een heerlijke
leerlucht, net een nieuwe voetbal.
- Nu kunt u geen leeren schoenen meer dragen, zei Pier, opkijkend

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

254
van zijn krant. Zijn neusvleugels spanden zich, en er was een klein, minachtend trekje
om zijn mond.
De oude dame keek naar haar voeten, - ze droeg schoentjes van peau de suède-leer,
kaneel-kleurig. - Jij plaagt me altijd, zei ze, en liep naar de deur; Minke volgde haar.
- Idioot, zei Bert, leeren bloemen. Pieter wilde weten of ze nu toch uitgingen, het
plan was juist gemaakt.
- Vanmiddag misschien, zei de vader, moeder moet nu bij oma blijven.
- Oma is er den heelen dag, en waarom wij dan niet met zijn drieën?
Oma ving die laatste woorden op. - Gaan jullie gerust, zei ze. Een uurtje praten
alleen met haar dochter lokte haar wel aan. Ze hield niet van haar schoonzoon, hij
was haar te ‘bijzonder’. Dat Minke zich gelukkig voelde met dezen man, aanvaardde
ze zonder moeite: er was immers een ruim inkomen, er waren de twee jongens. En,
dat moest ze erkennen: de drang die deze menschen tot elkaar had gebracht, was
sterk geweest, vooral van zijn kant. - Wat dien man bezielt, had ze zich meermalen
in stilte afgevraagd, en ze voegde erbij: als Karel nog leefde, was dit nooit gebeurd.
(Karel was Minke's vader). Toch had het haar zelfbewustzijn verhoogd, dat haar
dochter zoo werd begeerd, al sloop er meteen jalouzie haar hart binnen, die niet was
te dooden door de overweging: wacht eens wat hiervan komt. En per slot: begrijpen
kon ze het niet, dat een man van twee-en-dertig jaar, getrouwd, zich zoo opwond
voor een meisje als Minke. Het leven, dat zij toch waarlijk goed genoeg kende, werd
uit zijn voegen gerukt. Het werven om een vrouw mocht al een hoogtepunt zijn, de
kracht die deze man ontwikkelde, zou een heele wereld kunnen veroveren.
- Kind, hoe stel je je het huwelijk voor, het gewone, dagelijksche leven met elkaar?
rozegeur en maneschijn is nog niets bij dezen onnatuur-lijken gloed.
- Och moeder, zei Minke, laat het leven toch fel zijn; wij willen die oude romantiek
niet.
- Nu blijkbaar niet. Later, als het stroovuur is gebluscht, zal je er misschien naar
verlangen. - Maar Minke kon niet denken aan later. - Nu was dit alles bijna tien jaar
geleden, en het huwelijk van haar dochter leek in de oogen van mevrouw Van Platen
zoo veel op ieder ander huwelijk, dat ze vaak, haar schoonzoon aanziende, en
terugdenkend aan het begin, spottend tegen zichzelf zei: De koude drukte van dien
man.
Werkelijk was Pier haar nooit nader gekomen. Zelfs de geboorte van de beide
kinderen - haar vele zorgzame bezoeken in dien tijd - hadden hem haar niet meer
vertrouwd gemaakt.
- Het is goed weer, zei ze, en wreef haar magere handen tegen elkaar, - een beetje
waterkoud; de jongens moeten er toch zeker eens uit?
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- Ze hoeven niet, zei hun vader, en schikte zich gemakkelijker in zijn stoel; - we
kennen hier geen verplichte wandelingen.
Minke had een leunstoel aangeschoven voor haar moeder. - Toe, gaat u zitten, zei
ze. - De Zondag is zoo iets heerlijks voor Pier, aldoor thuis zijn, en iedere minuut
kunnen dutten.
Mevrouw Van Platen zat heel rechtop, haar bovenlichaam leek te lang voor haar
beenen. - Zoo, is dat het ideaal. Gaat het goed op kantoor?
- Dank u, zei hij, heel goed. - Even zag ze zijn oogen, die sterk glansden.
Minke nam den zingenden ketel van de kachel, en de geur van koffie verspreidde
zich. - Ma, ik weet een nieuwe manier om koffie te zetten, maar ik heb er geen geduld
voor.
- Daar is geen geduld bij noodig, zei Pier, de koffie zet zichzelf, terwijl jij slaapt.
- Heeft hij het uitgevonden? vroeg de moeder. Ze haatte het janhennige van haar
schoonzoon, het zich overal mee bemoeien. Er waren voor haar veel dingen, waarvan
een man niets hoorde te weten.
Minke beschreef de nieuwe manier, terwijl ze telkens scheutjes water opschonk.
De jongens speelden op den grond met een treintje; als niemand zich met hen
bemoeide, waren ze veelal eensgezind. - Mag i k dan voor deze wissel zorgen? Goed, dan geef ik de locomotief hier een duwtje, want hij wil nooit alleen die bocht
om. - Nou, laten we eens probeeren; - hij doet het, - zag je dat? - Ze juichten.
Pier dacht: Als ze altijd zoo konden zijn.
- Stil jongens, zei Minke. Even dempten ze hun hooge geluid.
Het gepraat tusschen beide vrouwen ging voort, over kleine inkoopen, over een
bezoek aan kennissen.
Pier keek in de krant zonder te lezen. De beursberichten, dacht hij, de polsslag
van het economische leven dezer wereld, mijn beide zoons die spelen, mijn vrouw
die koffie zet, - dit alles is onder mijn bereik, en ik moest gelukkig zijn. Maar waar
is de glans van het leven, en waar is het warme, kloppende hart? - Minke gaat meer
en meer op haar moeder lijken; ze draagt korte rokken en kort-geknipt haar.
Vanmorgen heb ik haar lichaam gezien toen ze zich baadde, het is te bleek en te vol.
Slappe spieren en trage zenuwen, een lichaam als een toegestopte hemel, grauw en
zacht. O, de verveling van een Zondag. Geen verplichte wandeling en aldoor mogen
inslapen. - Hij zou naar zijn eigen kamer kunnen gaan, hij zou zijn boekenkasten
kunnen aanzien. Toen hij jong was, liet hij zijn boeken in glimmend rood of blauw
binden. Van zijn moeder kreeg hij stilletjes wat geld, - en dan met het geld naar den
winkel, - het quasi-onverschillig en achteloos neertellen, alsof hij veel meer had dan
noodig was, - en dan naar het boek grijpen. - Op straat het papier eraf, - hij moest
den band kunnen streelen, en de gouden letters zien glinsteren. -
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Even het openslaan, - maar dan gauw weer dicht, niet lezen op straat bij het gerommel
van zware karren over de steenen, en het geroep van venters. Naar huis loopen,
langzaam en vooruit genietend, toch den koristen weg om er gauw te zijn. Het genot
benaderen, het nog niet ten volle beleven, en dan voortloopen in die spanning. - Zoo
had hij later geleefd met zijn verlangen naar een vrouw; - Adri, - toen Minke. Adri
was mooi en bijkans onbereikbaar, omdat ze alleen dien ander wilde. Hij leefde
tusschen de angstige blikken van zijn moeder, en het hooghartig-koele kijken van
Adri. De eene vrouw hield hem terug, de ander stootte hem af, en tusschen hen beiden
stond hij, en moest overwinnen.
Minke reikte hem zijn koffie. - Slaap je al?
Zijn oogen waren half dicht, als door de zwaarte van de herinnering. Hij antwoordde
niet, hoorde zijn schoonmoeder vragen: Werkt hij zoo hard, dat hij 's Zondags niets
waard is? - en Minke's stem: Hij is verdiept in de krant.
Nu zal ik naar mijn eigen kamer gaan, dacht hij, - het wordt tijd dat ik me terug
trek. - Langzaam dronk hij zijn koffie.
- Als ik later machinist ben, zei Bert, mogen jullie voor niets in den trein.
- Op de fluweelen banken zitten? vroeg Pieter.
Dit is het kindergebabbel, dacht de vader, waarin ik behagen moet hebben, en hij
voelde zich vriendelijk naar de jongens kijken.
- Ik dacht dat je accountant zou worden, Bert.
- Nee, minister van het geld, u hebt zelf gezegd dat dat hooger is.
- Heel goed dan, - en later machinist?
Bert bloosde even. - Groote menschen vragen altijd te veel.
De groote menschen lachten, - maar het kind stond op en liep de kamer uit.
- Wat heeft hij? vroeg Minke met wijd-open oogen, en ging snel voort: de jongen
krijgt van die malle gevoeligheid]es, - nou hebben we hem bezeerd door te lachen.
- Dat zegt hij toch zelf niet? vroeg haar moeder ongeloovig.
Minke haalde haar schouders op. - Ze hooren zoo gauw wat, dat ze kunnen
gebruiken voor zelfverdediging.
- Ze moeten ook een harde wereld door, zei Pier.
Zijn vrouw schamplachte. - Jij zult ze wel leeren de weeke plekjes te zoeken, God,
als ik jou liet begaan, dan zouden ze nu al - Denk aan Pieter.
De kleine jongen boog zijn hoofd diep over zijn speelgoed.
Wat had ze willen zeggen, dacht de grootmoeder. ‘Als ik jou liet begaan, dan
zouden ze nu al?’ Ze wist dat Minke grof kon zijn in haar spreken
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en al te realistisch - ze dorst er niet naar vragen. Dat haar schoonzoon eens werd
aangevallen, deed haar goed, - maar ze zou het feller gewild hebben, en raker. Nu
liep hij langs haar, zwijgend; zijn gezicht was bleek. Zoodra hij de deur achter zich
gesloten had, boog ze zich naar Minke. - Gaat hij nu toch naar Bert? vroeg ze zacht,
en gebarend met haar hoofd.
- Ik weet het niet, Bert lijkt veel op hem, - laat ze dan maar samen... Ze maakte
den zin niet af, maar haar toon had alweer verzoenend geklonken. Mevrouw Van
Platen was teleurgesteld.
De vader vond zijn oudsten jongen op de trap zitten. - Zeg, zei hij luchtig, - ga je
mee ouwe dingen bekijken? - Meteen liep hij door, en Bert volgde hem. Op zijn
kindergezicht lag een uitdrukking van verbazing en plotselinge vreugd. Ze liepen
zoo zacht alsof ze eigenlijk moesten sluipen.
In de studeerkamer stond de potkachel rood - gloeiend.
- Gó, wat is het hier fijn. - In hun beider oogen leefde iets op. - Ze bleven eerst
wat bij de kachel staan, de jongen warmde zijn handen tusschen zijn heetgeblakerde
knieën, - de vader schoof het deurtje open. - Kijk eens, het lijkt wel een
hoog-ovenvuur.
- Gaan we iets verbranden, zooals toen? ouwe portretten? die kronkelen zoo leuk.
- Nee, - we hebben toch nooit portretten verbrand?
- Ja, heusch, van heel vroeger, u wist niet meer wie het waren.
- Zoo. - Heb jij wel vriendjes waarvan je denkt: die zal ik later vergeten?
De jongen dacht even na. - Vriendjes niet, - maar de jongens waar ik nooit mee
naar huis loop, - en alle meisjes.
- O ja. - Later, zie je, dan is het prettig als je je van veel menschen nog wat
herinnert.
Bert sloeg zijn oogen neer; de gloed van de kachel werd hem te hevig.
- Je kent oma uit Rotterdam nog wel goed, hè?
- Ja. Het klonk gedempt.
Pier liep naar een kast in den muur, en haalde er een geel kistje uit.
- Kom maar hier, bij de tafel. - Nu rinkelde de sleutelbos, en vader wist precies
welk sleuteltje op de kist paste. Het knerpen van het slot was voor den jongen een
bijzonder geluid. En de kist ging open. - Bovenop lag een zijden zakdoek, safraan geel en geurend; in de hoeken waren bloemetjes geborduurd.
- Dit zakdoekje had oma in haar hand toen ze trouwde; het had al den tijd van haar
verloving, zeven jaren lang, in de kamferkist gelegen, tusschen gedroogde lavendel,
en het was zoo geel geworden, maar ze wilde het niet voor een ander ruilen. Ze had
het zelf eens gekocht als jong meisje, toen ze wist dat ze later graag kinderen wilde
hebben, en dan zou ze
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altijd hun tranen afdrogen met een zachten doek. Voel maar hoe zacht. - Hij streek
er Bert mee over diens blozende wang.
- En nu verder, - voorzichtig, het zijn eigenlijk allemaal geheime dingen.
Dit is een kinderportretje van oom Siebern, - hij heeft al een lange broek aan, en
een boordje en een dasje om. Siebern was als jongen dikwijls ziek; als ik erg heerlijk
met hem gespeeld had, kreeg hij vaak een neusbloeding, - en zelf was hij een beetje
bang voor bloed. Toch is hij dokter geworden, omdat oma dat graag wilde, - maar
ik geloof dat hij het niet prettig vond.
- En aan wat voor ziekte is hij gestorven?
- O, - hij - dat weet ik niet. Hij was een knap dokter, maar hij kon zichzelf toch
niet beter maken. - En dit is oma, met al haar kinderen, toen ze veertig jaar werd; de
jongste, Tony, was pas drie maanden oud.
- Dat bent u, zei Bert, wijzend.
- Ja; ik had gehuild, omdat ik niet voor moeders voeten mocht zitten; ik wilde
altijd verwend worden, dat is een bewijs van zwakte.
Bert wendde zijn blik af.
- Er zijn nog wel andere dingen bij. Hier, een opschrijfboekje, dat ik zelf heb
ingebonden.
- Staat er ook wat in?
- Een vers. Hij bladerde. - Niet op de eerste bladzij, maar in 't midden, waar de
draadjes loopen. Het boekje is eerst gemaakt, en toen het gedicht. Hij las:
- Dit is het hart van het boek.
- Als het kindje geboren is, krijgt het een ziel.
- Toen Adam gemaakt was, kreeg hij de ziel van God.
Bert kon zijn handen niet stil houden, - hij trommelde op de tafel.
- Maar Eva heeft hem gelogen.
- Dit boek zal altijd blijven bestaan.
- Een vreemd vers, hè? het rijmt niet. Ik was elf jaar, toen ik het maakte.
- Zullen we - begon Bert, - maar hij hield plotseling op, en bloosde.
- Wat wou je zeggen? - we zullen vérder gaan. - Ik was het soort kind, waarvan
de ouders groote verwachtingen hebben, - en dat daaraan niet voldoet. Hier is een
portret in een lijstje van gevlochten haar; het is Tony, toen ze bevestigd werd. Ze
kijkt een beetje verschrikt. Vroeger waren er van die gebeurtenissen, die je heftig
aangrepen - je werd met schokken groot; - nu gaat alles gelijkmatig. - Zie je dit? het
is het vouwbeen van mijn vader, van heel hard hout; een leeuw en een schaap als
handvat, de pooten om elkaars nek. Deze portefeuille heb ik gekregen, toen ik zestien
jaar werd. Ik moest toen altijd geld bij me dragen, maar mocht het niet uitgeven; een
bankje van vijfentwintig gulden.
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- Ai, zei de jongen, waarvoor was dat dan?
- Voor heel bijzondere gevallen, - en om te leeren sparen; want ik werd nu veel
zuiniger op mijn zakgeld. - Kijk, dit zilveren belletje droeg mijn moeder langen tijd
aan haar horloge-ketting; het rinkelde als ze zich bewoog. Eigenlijk kon je het den
heelen dag hooren, - maar 's avonds, als je in je bed lag, dan was het het duidelijkst,
- in je herinnering, zie je.
De deur ging open, en Pier liet heel snel het deksel over de kist dalen. Het was
Minke, die binnen kwam. - Ha, zei ze, de heilige schrijn. Als je portret daar eenmaal
inligt, - nou, dann ist's um dich gescheh'n.
Het gezicht van Pier werd bleek, en zijn mond trok samen. - Minke!
- Komen jullie? we gaan koffiedrinken. Sardines of leverpastei?
Pier antwoordde niet; hij stond nog met zijn handen om de kist heen, alsof hij haar
onzichtbaar wilde maken.
Bert bleef roerloos achter het bureau staan. - We komen, zei hij zacht, we moeten
even opruimen.
Zijn moeder trok de deur achter zich dicht.
's Middags kwam Nel Viardi op bezoek; Minke en zij hadden juist afgesproken elkaar
te tutoyeeren, na enkele ontmoetingen bij wederzijdsche vrienden. Pier hoorde hen
al druk praten in de gang.
- Wat is dat voor een meisje? vroeg zijn schoonmoeder haastig - heb ik haar meer
ontmoet?
- Neen, gaf hij ten antwoord, - ze zal het genoegen hebben aan u te worden
voorgesteld.
- Ga binnen, aardig dat je bent gekomen. Dit is mijn moeder, mevrouw Van Platen
- juffrouw Viardi.
Pier was opgestaan. Hij zag den eenvoud, waarmee Nel zich bewoog, de
vriendelijke uitdrukking van haar gezicht. Nu boog hij wat voor haar, en gaf haar
een vollen, glanzend - blauwen blik; daarbij bleven zijn trekken gespannen.
De glimlach om haar mond verdween en haar oogen werden koel; ze wendde zich
om naar Minke. Een oogenblik leek ze hulpeloos, - toen zag ze de jongens, die haar
verlegen een paar passen tegemoet waren gekomen.
- Dag, zei ze, en strekte naar ieder een hand uit. Dit is Bert, en dit is Pieter, - weet
ik dat niet goed? Maar wie ben ik? Nou, mijn eigen neefje noemt me tante Vi, - ik
heb er maar één.
- Ga toch zitten, Nel.
Ze keek op, als merkte ze plotseling dat ze te veel gepraat had.
Pieter bleef haar hand vasthouden. - Misschien krijg je nog wel meer neefjes, zei
hij.
- Ja, ik hoop het; of misschien eens een nichtje, - meisjes kunnen ook aardig zijn.
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- Hm, zei Pieter.
Minke en de grootmoeder lachten luid. Nel keek op en ontmoette Pier's blik; zij
beiden lachten niet.
- Zie zoo, jongens, nu gaan jullie spelen. God Nel, ik dacht dat je nooit zoudt
komen.
Nel liet Pieter's hand los. - Waarom? zoo lang heb ik niet gewacht.
- Maar als ik iemand vraag, wil ik dat hij den volgenden dag komt.
- Tja, hoe moest ik dat weten?
- En dan nog, zei Pier, niet alle jonge meisjes houden van jouw razende tempo.
- Je kunt erbij voegen: Ook niet alle mannen, - maar ik heb een man gekend, dien
het niet vlug genoeg kon gaan.
Pier trok zijn wenkbrauwen op, waardoor zijn gezicht nog langer leek dan het was.
Die hinderlijke zucht, dacht hij, te pronken met eigen ervaring, vooral op erotisch
gebied. - Zijn mond was hard en gesloten, en hij zweeg opzettelijk. Maar Minke
werd niet verlegen, - ze wendde zich ten volle naar haar gast.
- Weet jij hoe het met To Soesman is? ben je er misschien geweest?
- Vandaag niet. Hoezoo?
Er werd nu uitvoerig over de familie Soesman gesproken, - en er kwam thee.
Pier mengde zich weinig in het gesprek, maar hij keek Nel Viardi bijna
onafgebroken aan, wat ze niet merkte.
- Wat ben je stil, zei Minke na een poos. Nel, hij kan zoo doorslaan, dat weet je
niet, Bij de Onderlieden, - Pier noemt ze de Onderbeden, hij is wel geestig - heeft
hij soms het hoogste woord.
- Maar een enkele maal gun ik jou dat. En je weet - hij sprak ernstig - praten over
menschen wordt zoo gauw kwaad spreken. Jullie hebt je daar van middag n i e t aan
bezondigd, daarom luisterde ik met zooveel belangstelling. - Nu maakte hij, zittend,
een kleine buiging voor Nel.
Minke schudde haar hoofd, haar onderlip krulde naar buiten. - Och, och, wat doet
hij weer braaf, vertrouw hem niet, Nel; als de vos de passie preekt.... Wat u, ma?
mannen zijn te listig om kwaad te spreken.
Mevrouw Van Platen zat heel rechtop. - Dat weet ik niet, zei ze, ik weet alleen
dat jij nog moet leeren op je woorden passen.
- Dank u, - ja, maar dat leer ik nooit. Minke's stem klonk uitdagend. - Verbeeld
je, dat ik in mijn eigen huis nog niet mocht zeggen wat ik wilde.
Pier keek naar Nel. Ze had haar handen in haar schoot gelegd, en zat heel stil, als
in zichzelf gekeerd. Nu is ze ver weg, dacht hij, ver van Minke's opstandig lawaai,
en hoog boven het dorre fatsoens - bergip van die andere vrouw. Ze is niet mooi,
maar de zuiverheid van haar trekken herinnert me aan mijn moeder. Er is een sfeer
waarin alleen diep - aangelegde jonge
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meisjes leven, en kuische moeders. Nu kijkt ze om zich heen, verstolen; ze zoekt de
aanleiding tot een nieuw gesprek, Misschien zou ze graag willen opstaan en stilletjes
met de jongens meespelen, maar ze zet dit resoluut uit zich, en ze geeft Minke een
gul bewijs van haar vriendschap door over zichzelf te praten, haar werk op het archief,
- het huis waar ze woont.
- Je moet eens komen theedrinken, als je lust hebt, ik ben 's avonds veel thuis, en
zit soms op bezoek te wachten, maar ik heb weinig vrienden hier.
- Komt u uit Amsterdam? vroeg mevrouw Van Platen.
- Neen, mevrouw, uit Utrecht, en ik woon hier al twee jaar. In 't begin waren er
goede vrienden van mijn ouders, Von Preis heetten ze, maar de man is plotseling
gestorven, en de vrouw is met haar oudsten zoon meegegaan naar den Haag.
Pier knikte. - Ik heb u wel eens met den jongen Von Preis gezien, in den
schouwburg.
- Ja? zei Nel, dat is mogelijk, ze waren altijd heel lief voor me. - Ze keek hem niet
aan, en hij zag dat ze even slikte. Was ze bedroefd om het heengaan van die menschen,
of....?
Het gesprek zette zich voort.
Von Preis, dacht Pier, - een knappe jonge vent; - als ze van den man hield? Een
eerlijk leven, - veel kinderen, niet alleen zoons, ook dochters. Langzaam kwam de
verbetering van het menschengeslacht, heel langzaam, en door het lijden van
millioenen heen. Nel Viardi, - een van de vrouwen die lichaam en ziel zouden geven
voor hun kinderen. - Hij keek naar haar; - fijn en sterk waren de trekken van haar
argeloos gezicht.
In den nacht werd hij wakker. Hij had gedroomd dat hij voorop een locomotief stond
met Minke, achter een wit - gloeiend vuur. Plotseling zat kleine Pieter op zijn
schouders en zei: Laten we iets verbranden, laten we menschen verbranden, die
kronkelen zoo leuk, - en boven de vlammen zag hij het hoofd van Nel. - Hij lag heel
stil, maar zijn onderkaak trilde, en zijn oogen sperde hij open om dat beeld niet meer
te zien. Het was afgrijselijk; Pieter had als lood gedrukt op zijn schouders, en de
vlammen sloegen hoog op. Hij wilde er niet aan denken. Voorzichtig draaide hij zich
om, maar Minke's stem klonk: Ben je wakker? Hij zag haar rechtop zitten in het bed
naast het zijne.
- Ja, zei hij, ik droomde zoo; wat is er?
- Ik geloof dat jij Nel heel aardig vindt.
Die woorden verwonderden hem niet. - Ja. Jij toch ook?
- Maar jij, - denk je dat je van haar zult houden?
- Ga nu weer slapen, zei hij, we hebben alle twee gedroomd.
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- Je geeft geen antwoord. Haar stem was bijna zonder klank en ontroerde hem door
die schuchterheid.
- Ik houd immers alleen van jou.
Het bleef een oogenblik stil.
- Zeg het nog eens.
Hij schoof naar haar toe en sloeg zijn armen om haar heen. - Kind, ik heb jou lief.
- Goddank, zei ze.
Toen legden ze zich beiden tot slapen.
De concertzaal liep uit; Minke schuifelde in de volte met haar moeder naar de
kleedkamer. - Ik zal wel, zei Pier, achter haar, het nummertje van de vestiaire in zijn
hand. - Nou, schiet dan wat op. Meteen drong het tot haar door dat hij moe was, en
ze hem zelfs had aangeraden thuis te blijven. Maar hij ging toch mee, hij wilde dat
lied van Diepenbrock hooren. - Haar moeder stootte haar aan. - Daar staat dat meisje
ook.
- Welk meisje?
- Daar, dicht bij de deur.
Het was Nel, die juist haar mantel aantrok.
- Ja, Nel Viardi, zei Minke, en ze dacht: Die ontgaat ons dus. Pier is nog lang niet
aan de beurt. Maar meteen probeerde ze de ander te bereiken. Ze rekte haar hals uit,
zei eenige malen: pardon, en werkte zich voorwaarts.
- Dag, zei Nel, die weg had willen loopen, ben je alleen?
- Neen, met moeder en Pier. We brengen je, als je even geduld hebt.
Het meisje stribbelde tegen. - Ik wilde liever gauw naar huis. Maar Minke stak
haar arm door dien van Nel. - Doe niet zoo kinderachtig, we brengen moeder naar
huis, en dan gaan we een kopje koffie drinken bij Frölig.
Nel zei niets meer, en even later stonden ze buiten. Het was windstil en er hing
een dunne mist. Nel ging naast mevrouw Van Platen loopen. Woont u dichtbij? in
de Violenstraat? Wat een mooie naam. Vondt u het programma prettig vanavond, of
houdt u meer van de classieken? - Neen, zonder inspiratie is dit toch niet. Maakwerk?
dat mogen we eigenlijk heelemaal niet zeggen, dunkt me. Neemt u me niet kwalijk.
Ze lachte even.
Achter hen liepen Pier en Minke.
- Ik vind dat ding van Diepenbrock prachtig, zei Pier, - en die heerlijke woorden.
Stel je voor: een God die tegen zijn schepselen zegt: ‘'n Approfondis pas le bonheur’.
- Het zal misschien heel wijs zijn, - God kent zijn kinderen.
- Ja. Wat is alles mooi in den nevel, die toren - en dat lichtschijnsel in de verte.
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- Ben je nog moe? vroeg Minke, - ik wilde naar Frölig met Nel.
- Neen, ik ben uitgerust, - maar we moeten het niet laat maken.
- Natuurlijk niet. Hoor Nel praten met moeder.
- Ja. - Ze kwamen aan de Violenstraat, en Pier moest de huisdeur opendoen.
- Slaapt u lekker, zei hij, schau im Traum 's Paradies.
Zijn schoonmoeder sloeg geen acht op hem, ze omhelsde haar dochter, en hij
wendde zijn hoofd af, om dat niet te zien. Eens had hij tegen Minke gezegd: Ik vind
die vrouw best, als ze maar geen moeder was; - Minke had dat niet kunnen begrijpen.
Nu sloeg de deur achter haar dicht. Pier greep den arm van zijn vrouw, en toen,
met zijn rechterhand, dien van Nel. - Zie zoo, kinderen, ‘Mais ne cueille des choses
que les fleurs’. Ze stapten vlug voort, in gelijken pas.
- Kent u dat vers al uit uw hoofd?
- Zoowat; zullen we eens probreeren?
‘Le Seigneur a dit a son enfant
‘Va par le clair jardin innocent
‘Des anges où brillent les fleurs et les roses’.

‘Les fleurs et les roses’, is dat goed?
- Ik weet niet, zeiden Nel en Minke tegelijk.
‘Il est à toi, c'est ton royaume.
‘Mais ne cueille des choses que les fleurs,
‘N'approfondis pas le bonheur’.

Den laatsten regel zei Nel met hem mee.
- We hebben toch het programma bewaard? Ik moet het thuis eens nazien.
- Jij zult het wel hebben.
- Goed. - Wat is de wereld mooi, Zou het in het paradijs wel eens gemist hebben?
De boomen waren toen net als nu, even ver buiten het begrip van de menschen, daar helpt geen verboden vrucht aan.
Nel draaide haar gezicht naar hem toe. Wat heeft hij een mooi profiel, dacht ze.
- En de vogels, en het water, dat aderen heeft onder den grond, - denken jullie daar
wel aan? hoe goddelijk.
- Ja, zei Nel zacht, en ze keek voor hem langs naar Minke, en knikte haar toe.
Maar Minke liep met wijd - open oogen voor zich uit te staren.
- Hoe goddelijk is het leven, - we gaan naar Frölig en drinken koffie. Hij trok hen
plotseling mee in een draf, maar de vrouw aan zijn linkerarm verzette zich.
- Pier, doe toch niet zoo dwaas.
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- Links heeft geremd, waarom? - om de menschen die achter ons loopen, wat die wel
denken zullen. Och kind, het interesseert me niet. Rechts heeft gehoorzaamd, - is
een jong meisje dat nog naar haar moeder moet luisteren. - Neemt u me niet kwalijk
- hij keek Nel aan, - ik ben misschien heel grof, - leeft uw moeder nog?
Ze knikte: Ja, - mijn vader ook.
- En heeft u broers en zusters?
- Twee broers die nog thuis zijn; ik ben de oudste.
Ze praatten daar nog wat over door, en stapten toen bij Frölig binnen.
Het was er niet vol. Minke zocht een tafeltje tegen den muur, waarbij een
schemerlamp stond te branden. Toen de koffie was gebracht, zei Pier: Op onze
vriendschap. - Nel bloosde even. - Ze spraken over Minke's moeder, die de moderne
muziek niet mooi vond, en over andere concerten die ze hadden bijgewoond. Pier
kwam van zijn versregel niet af, dien hij nu vertaald had: Verdiep het geluk niet, en
overzette in andere talen nog die hij kende. Daarbij roerde hij lang in zijn koffie.
- Pier, drink eens, en vertel wat nieuws.
- Jullie vrouwen, zei hij, kunt altijd praten, - maar een man denkt.
- Heel goed. Nel, nu vraagt hij je weer vergiffenis, daarom is het begonnen, - o,
hij buigt zoo graag voor een vrouw.
- Hoed in de hand, en de degen steekt achteruit; ik had in een anderen tijd moeten
leven. - Nel zag zijn oogen sterk glanzen.
- Een tijd van groote woorden en leegen zwier, vulde Minke aan.
- Van zuivere maagden en lieflijke moeders.
- Hè, vraag Nel om vergiffenis, dacht je dat zij geen zuivere maagd was?
- Maar ze leefde in dien tijd, ik zag haar, - je verstoort mijn schoonste visioenen.
- Wordt het niet erg laat? vroeg Nel.
Hij keek haar aan. - Neen, het wordt vroeg.
- Wat doen we flauw, zei Minke; Nel, wil je nog koffie?
- Graag, - maar ik ben bang dat ik niet zal kunnen slapen.
- Wakker liggen is heerlijk, zei Pier, als je maar geen gordijnen dicht doet; je ziet
en je hoort den nacht. En nog in de duisternis hoor je hanengekraai; als het van ver
komt, is het een geluid als uit een andere wereld.
- Een betere? vroeg Minke.
Hij antwoordde niet.
Er kwam een troepje menschen binnen, waarvan enkelen groetten. Minke schoof
wat naar Nel toe. - Zie je die vrouw, fluisterde ze, in dien groenfluweelen mantel?
ze is een paar maanden geleden van haar man wegge-loopen, en niet voor de eerste
maal, - maar ze komt altijd terug.
- Schei uit, zei Pier.
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Minke haalde haar schouders op. - Waarom mag ik nooit over menschen praten?
- Niet over het kwaad dat ze doen.
- Ik vergroot het toch niet, - ik tracht het te verklaren.
Hij stond op. - Laat ons dan liever naar huis gaan.
Nel en Minke volgden hem zwijgend.
De mist was nog iets ijler geworden, het licht van de lantaarns was nauwelijks
meer omhuld. - Dus je komt Zaterdagmiddag, zei Nel - dan ben ik zeker thuis.
- Ja, graag. Eensklaps boog ze zich naar Nel toe, en kuste haar wang. - Dag kind.
- Dag, Het was.... ik vond het prettig vanavond.
Pier strekte zijn hand uit. - Dag juffrouw Viardi.
- Zegt u liever Nel. Hij keek als een kind, dat onverwachts een cadeautje krijgt.
- Nel, zei Minke, je kunt hem wel Pander noemen, dat doen meer menschen, om
het Pier te vermijden.
Maar Nel schudde haar hoofd. - Ik zal het wel leeren.
Ze gingen ieder huns weegs.
(Wordt vervolgd).
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Gedichten
door Johan W. Schotman.
I.
Nai nai shan.*)
Twee heuvlen lomend rond als vrouweborsten:
het Moeder-Eiland, dat vergetelheid
schonk aan wie naar zoete vertroosting dorstten,
ontwijkend 's werelds wild geweld en strijd,
oprondend schuim-omrand uit eindloosheid
van geel-vergolvend water, schelp-omkorsten,
haar harteholte heiligend gewijd
ten tempeldienst door China's vroege vorsten,
en met een mijlen langen dam gebonden
aan 't verre land, en 's levens bittre veten,
haat en begeren vredigend ontwonden,
gebed - doormurmeld, in een zaligheid
van 't stil - bij - Moeder-zijn, 't van-niets - meer-weten,
heffend zijn kindren hoog in eeuwigheid.

*) Letterlik; Grootmoeder Berg. Nai is ook: moedermelk, moederborst.
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II.
Nu zijn de trotse marmren tempelhallen
daar aan de holte van dat machtig hart,
tot bleekwit bloed-dooraderd puin gevallen,
onkruid-bewoekerd en in nood verstard.
En lang sinds stof geworden zijn zij allen:
keizers en knechten, woorden werd hun smart,
op hen wegen der uren duizendtallen,
en dagen wentlen, geen secunde mart.
Maar nòg rijst uit de geel - doorslijkte golven
naakt en verlaten, grauwgroen, puin - begruisd,
het Moeder - Eiland, als een dode ontdolven,
wind - overzongen, eeuwig zee - omruisd.
En langs, seizoenen in, seizoenen uit,
jachten nòg jonken naar hun zilvren buit.
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Hoeng hoe-tz’.*)
Een rulle loessweg, veler gang doorploegd,
wegkronklend door de breedgeblaarde planten
van hooggeschoten maïs.... Mijn paardje zwoegt
kopschuddend, zwiepend driftig naar weerskanten
den rossen staart.... Er gonst een dichte zwerm
vliegen om ons,.... langs den plasvochten berm
kwekkren kikvorsen.... 't Licht is stekend - schel,
mijn lichaam klámt van zweet.... de zon schroeit fel....
Roerloos het maïs.... dan, op het loom getalm
van éve' een zoelte, aangolft een walge walm....
En nu ineens: een halfvervallen muur
van brokkig leem, gebrekkig gekanteeld
en vaak doorbroken.... uitgebrand door vuur.
Een oude poort.... en aan die poort.... vergééld,
verschrómpeld en afgrijslik.... benglen als
drie kalebassen bundelend bijeen
drie afgesneden hoofden.... grijnzend vals,
de tanden baar, aan de lange dooreen
gevlochten vlechten wiegend heen en weer....

*) Eigenlik: ‘roodbaarden’. Gebruikelike term voor ‘rovers’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

269
Wij rijden in, door kille donkering
van scheemrig poortgewelfte.... een walme stank
aanwaait ons.... walglik.... klemt met schroeve wring
ons aan de keel.... en maakt ons brakenskrank....
Dan weer 't moordend-hel licht....
....en bevend staan
we, roerloos:.... aan den bloedgebruinden grond
liggen giftig - blauwwit en naakt en aan
elkaar getwee gesnoerd, ovral in 't rond
dode lichamen.... rottend, van een zwart
gewolk van vliegen overzwermd.... verminkt
en grel - onmenslik kromgekrampt in smart
van marteling.... en aan hun vlees, dat stinkt
als afval, knaagt en scheurt een woeste bent
grauwende honden.... deinzend, grimmend voort
tussen 't nog smeulend puin.... Klam - huivrig wend
ik spoorslags.... vlúchtend door de sombre poort
wèg.... in galop langs 't stof - oppulvrend slag....
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
O bral-ziek China!.... dit uw jongste dag!....
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De schone droom.
Aan een Sinoloog.
Gij maalde' 't alles als een schone droom
van mist - omdreven bergige verschieten,
van heiige templen waarin Wijzen vroom
een vreemdling taoï sties leutren lieten,
een China sierlik-licht als bamboe-sprieten,
sterk en eerwaardig als een cederboom,
een lofflik China zonder nare nieten,
dat zich liet proeven als gelei - met - room.
Maar zó vónd ik het: ménsen, beestig wreed,
vals en omkoopbaar, hatend en verachtend
én 't vreemde én 't meerdre, álom ondelgbaar leed,
moord en verwoesting, alle recht verkrachtend:
kinderen, onmondig, waanwijs, arrogant,
knoeiziek verdóend dit eens zo machtig land!
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Tropennacht
door J.F. Baer v. Hemmersweil.
HET is den geheelen dag drukkend warm geweest en ook de avond heeft geen
verandering gebracht. We zijn ten einde raad naar bed gegaan in de hoop, dat het in
de late avonduren wat af zal koelen. Maar de nacht heeft geen koelte gebracht. Ik
draai me in mijn bed been en weer. Het is tot stikkens toe heet onder de klamboe. Ik
zou het witte gaas willen opslaan, maar het waarschuwend gezoem van muskieten
in de kamer weerhoudt me. Het is een tergend zacht fluitend gezoem, 'n hooge Sis toon; 'n lange uithalende valsche toon. Het is als een diabolisch koor van onzichtbare
wezens. Ik ben er nog niet aan gewend, ik zal er nooit aan wennen. Dat tergend
gezoem zal me nooit in slaap zingen. Ik spring uit bed, ik wil een wilde jacht op m'n
plaaggeesten beginnen en steek het licht op. Ik grijp naar den kiepas, den muggebezem
en zoek naar slachtoffers. Maar het is, of de insecten bij instinct mijn voornemen
raden. Het gezoem houdt op, nergens kan ik een muskiet ontdekken. Ja, daar in den
hoek van 't plafond dansen een paar een infernalen zóemenden dans. Maar om hen
te bereiken zou ik op een stoel moeten gaan staan, of den jongen roepen, die met een
kiepas op een langen stok gewapend de insecten verdrijven kan. Maar het is drie uur
's nachts en Ranoe de Javaansche boy is ook reeds in zijn woning op het erf ter kooi.
Door de reten der halfgeopende blinden is een nachtvlinder naar binnen komen
fladderen. Zwermt om de lamp; slaat met zijn vleugels tegen de lampekap, of hij er
doorheen wil dringen tot het licht, dat zijn vleugels schroeien zal. Het is een groote
grauwe vlinder. Eerst dacht ik, dat het een vleermuis was. Maar reeds vliegen meer
insecten rond de lamp: zwarte torren, vliegende mieren en grauwe nachtuiltjes en
met schrik bedenk ik, dat men nooit in de tropen de ramen van een kamer, waar licht
op is, open mag laten staan, omdat anders een zwerm insecten binnenkomt. Ik doe
snel het licht uit en peins erover, hoe ik de ongenoode gasten verwijderen kan. Het
is nog steeds broeiend heet in de kamer. Ik werp de blinden, die hier stores heeten,
wijd open en zie uit in den nacht. Het is buiten bladstil. De twee mangaboomen vlak
voor het raam dempen het weinige licht van den maanloozen nacht. Door een open
plek in het bladerdak schemert een verre ster. Uit de verte hoor ik de doffe klanken
van een tam - tam. Een monotoon geluid, klanken die steeds terugkeeren in eentonig
rythme. Een lange slag gevolgd door twee korten. Zeker Britsch - Indische koelies
die een of ander godsdienstig feest vieren.
In een woning op een naburig erf zie ik licht branden. Ik hoor een klagend
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weemoedig gezang, dat nu eens aanzwelt, dan weer afneemt. Een zware stem zet
galmend in met lange klagende halen; andere stemmen vallen in, snerpend hoog, als
kreten van menschen in doodsnood. Nu herinner ik 't me; dat huis, waar licht brandt,
is een sterfhuis een dède-hóso. Een paar uur voor we aankwamen, was er een oude
man gestorven. En nu staat de doode opgebaard met twee groote brandende kaarsen
aan het hoofdeind en zitten en hurken rond hem de nabestaanden, die den ganschen
nacht hun klaagzangen uitgalmen. Klagende stemmen in den nacht, die den doode
terugroepen.
Ik sta nu voor het venster in den zijmuur en zie uit op den tuin. In de verte kan ik
ternauwernood de zwarte silhouetten der woudreuzen, de voorloopers van het
oerwoud, onderscheiden. Het geheimzinnige oerwoud, dat we dien middag voor 't
eerst betreden hebben. En ik denk terug aan den tocht in de slanke korjaal, die door
twee reusachtige met uitzondering van een gordel naakte boschnegers gepagaaid
werd. Hoe we van de hoofd - kreek een smalle zijkreek binnenvoeren. Nauwelijks
eenige meters van den oever verhieven zich de hooge woudreuzen. Hun takken
welfden over de kreek, grepen in elkander en vormden met het breede dichte bladerdak
als 't ware een prieel, waardoor de stralen der zon schaars vielen, zoodat het licht
gedempt viel, als dat in het interieur van een cathedraal. Van de takken af hingen
taaie knoestige lianen. Soms fijn als draden, dan weer tot stevige kabels
ineengevlochten. In de oksels der takken groeiden als onkruid zeldzame orchideeën.
Langs de oevers stonden tusschen struikgewas vreemdsoortige bloemen, die ik niet
thuis kon brengen. Van een klein nederig violet klokje af tot de wel twintig centimeter
lange oranjekleurige papegaaiebekken.
Eindelijk meerden we en stapten aan land bij een weg, die kortgeleden door de
wildernis gekapt was en weer half was dichtgegroeid. Het oerwoud nam ons op. Even
stonden we ontroerd stil getroffen door de grootsche natuur van deze jungle, waar
nog zelden menschelijke wezens een voet gezet hadden, maar dan volgden we onzen
gastheer. De twee boschnegers liepen spiedend voorop. Eensklaps stonden ze stil.
Voor hun voeten schuifelde iets, vermoedelijk een slang. Met een handige beweging
met een stok wipte de neger de slang van den grond op en verpletterde het dier tegen
een zwaren boomstam. Hij pakte het slangetje bij den staart op en toonde ons de
scherpe venijnige tandjes. ‘Giftig Masra!’ zei hij en grijnsde met zijn witte tanden.
We hepen verder. Rond om ons stonden woudreuzen, meer dan dertig meter hoog,
het bladerdak als één groenen koepel, waardoor het zonlicht niet dringen kon. Over
den weg was een boom neergestort en had den weg versperd. De boschnegers maakten
bruggen van hun handen en hielpen ons over het obstakel heen. Een bende apen had
ons ontdekt;
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de apen slingerden zich luid spektakelmakend van tak tot tak ons indringers
uitscheldend. In een hoogen mangaboom zaten duiven te koekeloeren, een spotvogel
liet zijn roep hooren.
Dat alles doorleef ik weer, dan open ik weer de oogen en staar in den nacht. In
den donkeren tuin dansen kleine lichtjes heen en weer. Zweven op en neer. Het zijn
de ‘lantaarntjes’ der lichtgevende insecten: vuurvliegen en torren. De negerinnen in
de stad binden de laatsten aan een draadje aan haar gekleurde jakjes vast als
lichtgevende sieraden. Een krekel sjierpt ergens onder een graszode. Uit den lotus vijver stijgt het gekwaak der kikkers op; hoog er boven uit klinkt het sissend gefluit
der fluitpadden.
Ik heb een plaid omgeslagen en een stoel voor het raam geschoven en staar opnieuw
naar buiten in den nacht. Het is nog steeds drukkend heet. Het is zelfs nog drukkender
geworden. De droge lucht dringt de kamer binnen; het is, of ik stof inadem. Ik probeer
in te dommelen, maar schrik telkens wakker. Nu eens schrikken de klaagtonen, die
uit het sterfhuis komen, me wakker, dan weer de kreet van een of ander opgejaagd
dier, of het klagende gehuil van een hond.
Dan opeens is 't, of bij afspraak alle storende geluiden tot zwijgen komen. De
klagende nabestaanden hebben voor een oogenblik het gegalm gestaakt, zijn zeker
afgevlogen op het versch gebakken brood en de dranken, die naar oud gebruik in een
kamer naast het doodsvertrek staan opgesteld. De laatste tonen van den tamtam der
Britsch - Indische feestvierders zijn in een versnellende hardnekkige slagen - orgie
weggestorven. De kikkers in den poel zijn zeker door de warmte bevangen en dieper
in het koele water weggedoken. Ook de fluitpadden hebben hun concert gestaakt.
Een krekel, die zacht sjierpt, blijft midden in zijn schuchtere poging steken. Zeker
slachtoffer van een nachtvogel of hagedis.
De stilte heerscht, de geheimzinnige geluidlooze stilte, die voor den mensch
dikwijls zoo vol geluiden en schrikbeelden is. Ik zit doodstil en luister. Het is, of met
die stilte de atmosfeer nog drukkender geworden is. Angstig drukkend, of de keel
wordt dicht geknepen. Ik verlang terug naar die klagende galmtonen uit het sterfhuis,
die ik zooeven nog verfoeide. Ik luister ademloos, of ik niet een enkel opbeurend
geluid kan opvangen.
Maar alles zwijgt. En de stilte in dezen tropischen nacht groeit. Ze wordt voor me
hoorbaar, voelbaar. Het is, of de stilte in die duisternis een wezen is, dat ademt en
leeft. Het is, of ze zwanger is van nooit uitgesproken gedachten, die eensklaps in den
nacht tot leven komen en als vreemde spoken rondwaren en zich aan ons opdringen.
De stilte heeft geheimzinnige tastorganen, die ons aanraken, het verhitte voorhoofd
als met een band omknellen. Het is, of ze ademt en haar adem is schrikaanjagend als
die van den Dood. Is het niet, of duizend mogelijkheden achter die stilte verborgen
zitten? Een dier, dat op een ander loert; een
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mensch die een ander naar het leven staat en van uit een schuilhoek zijn slachtoffer
bespiedt! Gedachten, die in de stilte geboren worden om later te worden uitgevoerd.
En dan voel ik, dat er iets gebeuren gaat in die vreeselijke stilte, die met die
drukkende hitte gepaard gaat, 'n raadselachtig iets, maar ik weet niet wat.... Het
klamme zweet breekt me uit en met de handen op de leuning van mijn stoel geklemd
staar ik in de duisternis van den tropischen nacht. De atmosfeer blijft even drukkend
en de stilte zwijgt onheilspellend....
Plotseling is er wind op komen zetten. Zoo plotseling, dat ik van het geluid schrik.
Ik heradem nu de dreigende stilte verbroken is en drink de frissche lucht in. De natuur
is plotseling vol geluiden. Ik hoor 't ritselen van de dorre droge bladeren der cocos
- palmen, die over elkaar schuiven. De doffe slag van een rijpe papajavrucht, die op
den grond ten pletter valt. De kikkers in den Lotus - vijver heffen een oorverdoovend
concert aan met fluitpadden als solisten. Uit de verte uit het oerwoud klinkt het
gekrijsch der wakkergeschrikte apen tot me door.
Alsof men er op gewacht heeft, zet ook weer het gezang in het sterfhuis met
hernieuwde kracht in. Ik luister er nu verzoend naar, bewonder zelfs 't gegalm en de
valsche fausset van een sopraanstem. De benauwenis der stilte is van me geweken.
Ik buig me glimlachend in den stoel voorover, drink de frissche buitenlucht in en
luister naar de welkome geluiden. Maar eensklaps herinner ik me, dat de boy me om
zeven uur komt wekken, omdat we om acht uur een rondgang door de plantage zullen
maken. Ik laat de stores wijd open staan, stap in bed en sluimer op de tonen van den
galmenden klaagzang in.
Den volgenden morgen sta ik verfrischt op. Aan de ontbijttafel tref ik de andere
gasten. De gastheer ontbreekt. Ik zie hun zorgelijke gezichten. ‘Om hoe laat vertrekken
we vanmorgen?’ vraag ik mijn buurman. Deze kijkt me een oogenblik zwijgend aan
en zegt dan langzaam: ‘De tocht gaat vandaag niet door. Er is vannacht een moord
gebeurd. Een koelie heeft zijn vrouw neergestoken, omdat ze per ongeluk zijn sirih
- doos in het vuur had laten vallen. Onze gastheer is om vier uur uit zijn bed gehaald
en heeft het onderzoek in handen.’
Hij zwijgt en ook ik staar zwijgend voor me uit. De gedachte aan den moord en
het bizarre motief houden me vast. Een oogenblik sluit ik de oogen. Het is opnieuw,
of ik die drukkende geheimzinnige sfeer van den tropischen nacht aanvoel. En tevens
voel ik, hoever wij Westerlingen van deze Oostersche volken afstaan. Hoe ze voor
ons even onbegrijpelijk zijn als de natuur zelf met haar geheimzinnige oerwouden
en haar nachten zwaar van zwijgende stilte....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Johan Fabricius, Mario Ferraro's IJdele Liefde, 's Gravenhage, H.P.
Leopold's U.M., 1929.
Er is iets allerbekoorlijkst in den frisschen moed waarmee de jonge Fabricius - met
absoluut negeeren van het clubje jonge hollandsche litteratoren, dat zich verbeeldt
in onze letteren de lakens uit te geven en hoovaardig schimpt op dikke romans, voortgaat zijn boeken van over de vier honderd pagina's, en ruggen van 5½ C.M., op
de markt te werpen. Deze jonge man reist over de wereld en verwerkt zijn
reisindrukken in zijn romans; zijn verhalen worden in het Duitsch vertaald nog voor
ze in 't Hollandsen verschenen zijn en verschijnen dan gelijktijdig in Duitschland,
waar ze veel succes schijnen te hebben; niet alleen uit deze wijze van optreden maar
ook uit zijn duidelijke geestelijke physiognomie en zijn vlotten stijl blijkt dat hij aan
de decreten onzer inlandsche litteratuur - tirannetjes - gesteld hij kent ze! - meer dan
volkomen maling heeft. Het gaat, mutatis mutandis, weer net als rond 1890, toen de
Nieuwe Gidsers jong waren en gedichten en kritieken schreven en over de kunst
theoretiseerden - en daar plotseling, zoo maar gewoon als feuilleton in het haagsche
Vaderland, de eerste roman verscheen van één die met het amsterdamsche kringetje
niets te maken had - een roman die E l i n e Ve r e heette en een meesterstuk bleek.
Met dit verschil mijneheeren van de ‘Vrije Bladen’ (en door u gekoloniseerde andere
tijdschriften) dat Van Deyssel E l i n e Ve r e onmiddellijk erkend en er een van zijn
mooiste artikelen over geschreven heeft.
Het schijnt dat E l i n e Ve r e tegenwoordig weinig meer gelezen wordt - de goede
oudere romans trouwens, die nog veel gelezen worden, zijn te tellen op de vingers
van uw hand! - en ook C h a r l o t t e s G r o o t e R e i s e n M a r i o F e r r a r o ' s
I J d e l e L i e f d e zullen wel niet voor de eeuwigheid geschreven blijken, zelfs niet
voor méér dan een of twee generaties misschien. Ik heb Fabricius Jr. al onder de
‘goede journalistiek’ en onder de ‘geromantiseerde reisbeschrijving’ hooren
rangschikken. Maar dat, met uw welnemen, is toch felle dwaasheid of....
onwelriekende jaloezie. (Fabricius' exotische druiven schijnen verschrikkelijk zuur
te zijn!) Deze jonge schrijver is niets minder dan een verbluffend knap, vlot,
humoristisch en sterk boeiend verteller en romancier. En als hij nü nog geen boeken
voor de eeuwen schrijft, dan weet ik daarom nog heelemaal niet wat hij ééns zal
doen. Eens, als hij langer ge-leefd zal hebben, en dieper en intenser geleefd, en
waarschijnlijk ook het verdriet en het geluk beter zal hebben leeren kennen, eens o, denk
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aan Balzac, aan Dostoievsky, aan Fontane en nog verscheiden anderen; een
romanschrijver kan als goede wijn zijn die ouder wordend steeds in hoedanigheid
en waarde stijgt.
Van Mario Ferraro vond ik de eerste helft verreweg de beste, het allerlaatste
gedeelte zelfs een beetje filmachtig druk en onbeheerscht. De vrouwelijke
hoofdpersoon zie ik onvoldoende voor me. Maar den mannelijken veel beter en
sommige der amusante bijfiguren met verrassende duidelijkheid.
Als Fabricius eens iets zeer bizonders over het leven te zeggen zal hebben - en
iets dat hem machtig drijft tot spreken - zal hij een van onze voor-treflijkste
romanschrijvers geworden zijn.
H.R.

Maud Rost, Het Vertraagde Einde, Amst., Querido, 1928.
Ik heb de lezing en bespreking van dit boekje veel te lang uitgesteld. Hetgeen te erger
is omdat ook zoo goed als niemand van mijn collega's het gelezen schijnt te hebben.
Althans ik heb nergens iets gezien dat op een serieuse bespreking ervan geleek.
Er behoort in de eerste plaats moed en groote eerlijkheid toe om een roman te
schrijven met een, volgens algemeene opvattingen, zoo volkomen amoreele
hoofdpersoon. Let wel: ik ben het niet die zegt, dat het karakter van deze hoofdpersoon
of van dit boek amoreel zou zijn! Zeer zeker niet ‘ethisch’ is dat karakter, toch wordt
duidelijk dat de ethiek van de schrijfster wel degelijk bestaat en alleen maar een zeer
eigene is. Men zou deze ethiek die der vereering van spontane liefdesemotie kunnen
noemen. Trouw bestaat, in haar gedachtegang, alléén in het puur geestelijke, of liever:
alleen in de regionen der ziel, maar daarin is zij dan ook zeer wezenlijk en zelfs groot.
Zij is in laatste instantie: geheugen voor, en gehechtheid aan, de fijnste
zielsondervindingen. Wat het lichaam doet is volkomen bijzaak.... Men behoeft deze
ethiek niet aan te hangen om haar bestaansrecht te erkennen. Het is een standpunt
waaraan ik voor mij, die het lichaam nóóit van de ziel zal leeren scheiden, mij geheel
en al vreemd voel, maar dat zeer zeker, door duizenden, min of meer in het geheim,
wordt begrepen en gedeeld en dat door niet veel andere schrijfsters, dan die van dit
boek, zoo openlijk en vrij, en met zoo groote onbevangenheid, ja ik zou bijna willen
zeggen: zoo kuisch in het licht gesteld is.
Compositie, taal en stijl van dit romannetje, het lijkt mij alles nog maar zeer matig.
Ik vond tal van germanismen, vreemde vormen en onnauwkeurigheden. De personen
werden maar vaaglijk aangeduid, veelal enkel met hun namen; toch is er een lijn van
gevoel in dit onbestemd verhaal -een onbluschbaar verlangen naar aansluiting bij
het eenig-zielsverwante - dat bij de lezing voor mij tot een merkwaardige
wezenlijkheid werd. Karaktervol leek mij tevens het stelselmatig onderdrukt geluid,
de toon van welbewust pessimisme in dit boekje.
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Mogen de wereld en het menschdom voor deze schrijfster te voorschijn treden uit
de nevelen die haar droom er over gelegd heeft, moge zij leeren droomende te
droomen, maar ziende te schrijven - en men zal méér vernemen, van haar en over
haar.
H.R.

Willem Pijper, De Quintencirkel. Amst., Querido, 1929.
Met het verschijnen van dezen bundel opstellen over muziek is een lang gekoesterde
wensch van velen in vervulling gegaan, die het met leede oogen hebben aangezien,
dat ook Pijper, na Vermeulen, zijn post verliet, hoe verklaarbaar men beider abdicatie
ook mocht vinden. Want dit staat wel vast: kritici van hun postuur behooren - en
zeker in ons beperkt taalgebied - tot de zeldzaamheden, terwijl wij hen buitendien
niet alleen met betrekking tot het muziekleven noodig hebben als brood.
Wat hun beteekenis voor dit laatste is, kan wellicht thans nog niet met voldoende
helderheid worden vastgelegd, daartoe staan hun figuren nog te diep in het midden
van den tijdstroom. Maar de niet-vakkundige, als buitenstaander, vermag het wel
aanstonds te zien hoe saneerend hun invloed werken moet op al wat aan dufs en voos
te vegeteeren staat in onzen tijd. Voor hem worden geen ‘heilige huisjes’ moedwillig
in brand gestoken, maar met zekere en vaardige hand het kaf van het koren gescheiden.
En hoe zou men er hun een verwijt van kunnen maken, dat er zich nu eenmaal in de
inventaris der negentiende eeuw aanzienlijk meer kaf bevindt dan graan. Men vergete
niet, dat het hier een Augias-stal te reinigen geldt, waarnaar men in een legio aantal
jaren eenvoudig niet omgekeken heeft. In nationale verhoudingen: tegenover de
Tachtigers staat niemand dan de eenzame Alphons Diepenbrock! En wij meenen,
dat het zwaartepunt zijner krachten elders lag dan op het terrein der muziekkritiek.
Pijper schrijft strakker, scherper dan Vermeulen, 'schoon minder fel. Zijn stijl mist
de lyrische bewogenheid, het eruptieve, van zijn confrater. Hij trekt zijn lijnen breeder
en dieper, niet hooger. Het sterkst komt dit uit, wanneer men beider
Beethoven-opvatting vergelijkt. Daarin liggen verschillen, die reiken tot de wortelen
hunner persoonlijkheid.
Of deze keuze uit Pijper's schrifturen een gelukkige is, laat zich niet nagaan. Ten
aanzien van het omvangrijke materiaal, waaruit hij koos (of kiezen liet), moet elke
keuze een min of meer toevallige zijn. Vast staat, dat hier principieele opstellen
gebundeld zijn en in zooverre mag men althans zeker van een g o e d e keuze spreken.
Want noodig is allereerst, dat men duidelijke omtrekken ziet, dat men tenminste de
kans krijgt te begrijpen wat ‘de moderne’ wil. Daarna kan men van beide zijden met
‘den opbouw’ beginnen!
Eén ding betreuren wij, dat Vermeulen noch Pijper het pionierschap van J.S.
Brandts Buys aan de overijlde vergetelheid, waartoe het verviel,
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hebben onttrokken. Maar.... wij zien in deze publicatie slechts een begin,
pioniersarbeid evenzeer, zij het gelukkig slechts tot op zekere hoogte en op een
hechtere basis. En het is niet goed voor pioniers om al te spoedig achterom te kijken.
ROEL HOUWINK.

H.W. Heuvel, Uit den Achterhoek. Deventer, AE.E. Kluwer. Geen jaartal.
Meester Heuvel, die zich met zijn ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven het geheele jaar
rond’ een posthumen roem verworven heeft bij alle minnaars van folklore, betoont
zich ook in dezen bundel verzamelde opstellen een uitnemend opmerker en een
boeiend verhaler. ‘Litterair’ is zijn werk geenszins, tenminste niet in
twintigste-eeuwschen zin! Doch dat kan niet schaden bij een zoo door en door
romantischen geest als de zijne. Al wat zijn aandacht beroert wordt tot een
sprookjesachtige geschiedenis, hoe concreet ook zijn mededeelingen zijn. Zelfs de
nauwkeurigste beschrijving van Borculo en omgeving heeft iets van dien trek naar
het in zachte omtrekken verschemerende verleden. Het zijn soms enkele woorden
maar, die ons plotseling terugvoeren naar tijden, die geen levend spoor meer in het
heden hebben achtergelaten.
Voor wie de geschiedenis van den grond, waarop hij leeft en van het volk, waaruit
hij geboren werd, ter harte gaat, beteekent een bundel als de onderhavige een groote
aanwinst.
ROEL HOUWINK.

J.W. Schotman, Der Geesten Gemoeting. Vier morgenlandse dromen in
verzen met originele chinese illustraties van Moh Shih Chen. Typografische
verzorging door H. Th. Wijdeveld. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf, 1927.
Het weidsch ornaat, dat deze verzen tooit, terzijde leggend - het doet toch wel wat
al te snobistisch aan het boek besloten te vinden met twee bladzijden onberispelijk
in stijl gezette errata! - moet van hen worden opgemerkt, dat zij over het algemeen
heel wat steviger van gehalte zijn dan de ‘poëtische’ titel en ondertitel zou doen
vermoeden. En ofschoon dit werk, omdat het zich op anderer inspiratie min of meer
baseert, natuurlijk geen zuivere maatstaf ter beoordeeling van Schotman's dichterschap
aan de hand kan doen, biedt het ons, vooral in het vierde boek, dat mij verreweg het
meest geslaagd voorkomt van den ganschen bundel, toch wel zooveel positiefs, dat
het ons verlangend maakt naar de ‘poésie pure’ van dezen schrijver. Wie zoo
‘dichterlijk’ na-dichten kan, moet ook, wanneer hij geheel op eigen wieken drijft, in
staat zijn tot prestaties, die het gemiddelde onzer poëtische voortbrengselen,
gemakkelijk overtreffen.
Laten wij wachten met een oordeel tot dan. Wij hebben geen haast, want wij
gelooven in de kern van dit dichterschap. Moge zij blank en vruchtbaar zijn!
ROEL HOUWINK.
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Jan Boon, Het Museum Plantin-Moretus, acht houtsneden, Maastricht
en Brussel, A.A.M. Stols, 1930.
Een bijzonder voornaam uitgevoerde map van zes groote, losse houtsneden en twee
kleinere in den tekst, door den hier te lande geenszins onbekenden Jan Boon. In zijn
korte inleiding vertelt A.J.J. Delen, adjunct-conservator van het museum, dat nagenoeg
alles, door kunstenaars met penseel, teeken- of graveerstift van dit oude patriciërshuis
met zijn rijk verleden gemaakt, van een troostelooze banaliteit getuigde; een reden
temeer, dat Jan Boon's grafiek hem trof als een weldadige uitzondering. Inderdaad
verheffen zich deze sneden ver boven het plan eener gemiddelde reportage, al vraag
ik mij af, of de schrijver hun kunstzinnige beteekenis niet ietwat overdrijft - gelijk
ook trouwens de qualificatie van het Plantijnsche Huis als het achtste wereldwonder
mij stellig overdreven toeklinkt!
De houtsneden zijn inmiddels voor het beoogde doel bijzonder geschikt: duidelijk,
eenvoudig, aandachtig en van een heldere, rustige ordonnantie. Overigens zijn ze
van ongelijke waarde. In de Lettergieterij bijv. is de bewogenheid geringer dan elders,
het zwart leeft niet voldoende en het lineament doet wat schematisch aan, waardoor
men aan het gevoel eener plichtmatige droogheid niet ontkomt. Fraai is daarentegen
de prent der Correctorskamer, met de voorname licht- en donkerwerkingen. Ook de
Drukkerij heeft sfeer, ook de sober, strak en wel suggestief gesneden Gevel naar dit
zoo beroemde museum, ‘dat de prachtige samenvatting is van meer dan drie eeuwen
Vlaamsche cultuurgeschiedenis, van de schoonste perioden van het Humanisme, van
den hoogsten bloei der Renaissance.’
Band en typographie van deze uitgave zijn bewonderenswaardig.
W.J. D. G.

Wilhelm Engelmann, New Guide to Pompeii, uitgave Wilhelm Engelmann,
1929.
Van dit keurig gidsje - destijds uit het Duitsch in het Engelsch vertaald - is thans een
tweede druk verschenen in aangenaam rooden omslag; het is verluchtigd met tallooze
kleine, maar scherpe foto's, waaronder vele door den schrijver zelf genomen, terwijl
een nieuwe plattegrond werd toegevoegd. Na een historische en algemeene inleiding,
welke door haar overzichtelijkheid treft, voert de schrijver ons naar de vele
bezienswaardigheden van deze merkwaardige stad die, zooals men weet, den 24sten
Augustus A.D. 79 in luttele uren tijds ‘levend begraven’ werd, om eeuwen later per
abuis weer ontdekt te worden.... Hoewel Wilhelm Engelmann ons eer te veel dan te
weinig meedeelt, houdt zijn tegelijkertijd vlotte en exacte verteltrant onze
belangstelling wel gaande - 'n gidsje kortom, waar niets op aan te merken valt! Zelfs
niet voor een Hol-
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lander, die zoo graag elk gesprek begint of eindigt met een: ‘ja, maar....’
W.J. D. G.

Dr. W.F. Stutterheim, Tjandi Baraboedoer, Weltevreden, G. Kolff & Co.,
1929.
Wanneer dit boek voor den leek bedoeld is, is het stellig weinig geslaagd. De (te
korte) inleiding en fraaie afbeeldingen wegen niet op tegen den eigenlijken, slechts
voor deskundigen leesbaren tekst.
Maar wanneer men in deze studie het uitwerken van enkele hypothesen ziet blijkt
het een werk van groote verdienste te zijn. De enorme belezenheid van den schrijver,
zijn breede visie op de problemen, zijn meest zeer fijne intuïtie en opmerkingsgave
hebben ons een belangrijk en doorwrocht geschrift geschonken. Wie, zooals de
auteur, herhaaldelijk nieuw licht op de vraagstukken werpt, stelt zich aan critiek
bloot; hiervoor dienen de vakbladen.
Eén opmerking zouden wij ons echter willen veroorloven. Ware het niet beter
geweest deze studie te publiceeren na de verschijning van het 2e deel der groote
Baraboedoer-monographie? En heeft de schrijver bij zijn onderzoek wel gesteund
op de gewichtige ontdekking van Dr. Bosch (in 1929, meenen wij): de verklaring
van alle reliëf-reeksen? Wellicht ware dit het boek ten goede gekomen.
Dr. S. is geneigd den naam Baraboedoer door ‘heuvel-stichting’ te vertalen en het
monument te beschouwen als meditatie-object. Op het heiligdom meent hij de
indeeling naar de drie sferen op te merken, ja de opbouw volgens een bepaald
religieus-philosophisch wereldsysteem. Zeer interessant is de opmerking op bl. 51:
‘geen aanwijzing is te vinden, dat op Java ooit een stel van zes dhyāni-buddha's zou
hebben bestaan of dat de figuur van Wajrasattwa een zoo hooge en boven de anderen
uitstekende positie zou hebben ingenomen, als Krom haar wil toekennen’, alsmede
die op bl. 57 ‘dat de beelden v.d. kāmadhātu niet dhyāni-buddha's, doch
mānusi-buddha's zouden moeten voorstellen’ en tevens de conclusie op bl. 1 ‘dat het
Javaansche Mahāyāha te zeer een op zichzelf staand verschijnsel was geworden,
zelfs reeds in den tijd van tjandi Baraboedoer, dan dat van daaruit een zoo scherp en
verklarend licht zou kunnen worden geworpen op het ontstaan van die eigenaardige
noordelijke school, als dat dit vanuit Centraal-Azië het geval kan zijn en reeds was.’
Schrijver's hypothese betreffende den steungordel is reeds door Van Erp bestreden.
Dat de ‘Aanteekeningen bij den tekst’ hier en daar wat niet-ter-zake-doende en
vluchtig zijn en de schrijver daardoor soms op glad ijs raakt (b.v. over de Chineesche
pagode op bl. 65) doet er niets aan af dat hij met dit boek een hoogst belangwekkende
bijdrage tot de Baraboedoerkennis geleverd heeft.
F.M. SCHNITGER.
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Bruno Taut, Modern Architecture, Londen, The Studio Limited, 1929.
De opgaaf, een gegronde en niettemin voor den niet-georiënteerden lezer gemakkelijk
te volgen uiteenzetting te geven van zoowel de beginselen als de beteekenis der
huidige functioneele architectuur, moet niet worden onderschat. Wanneer men daarbij
nog bedenkt, dat dit boek door een Duitscher voor een Engelschen lezerskring
geschreven werd, kan men niet anders zeggen, dan dat Bruno Taut zich van zijn taak
uitnemend gekweten heeft. Inderdaad slaagde hij er in, werkelijk inlichtend te zijn
op een levende en populaire wijze, waaraan de noodig ironische scherpte van tijd tot
tijd niet ontbreekt. Zoo vlot, ongedwongen en geestig, zoo weinig
zwaarwichtig-theoretisch te schrijven over een toch wel zéér ingewikkeld en
diepgaand onderwerp, het mag voor een Duitscher dubbel verdienstelijk heeten!
Men vatte den laatst en zin overigens niet op als een smaad aan het adres van alle
Duitschers. Bruno Taut zelf echter merkt terecht op dat, hoe internationaal men ook
ingesteld mag zijn, het nationale element altijd een sterken invloed blijft uitoefenen.
Niets wordt ons trouwens duidelijker bewezen door de afgebeelde architectuur zelf,
die, alhoewel internationaal gericht, ten duidelijkste haar Franschen, Duitschen,
Hollandschen of Engelschen herkomst verraadt. In verband met de keuze dezer
afbeeldingen moet mij wel van het hart - ook al is het nog zoo begrijpelijk - dat het
aantal Duitsche werken niet naar evenredigheid is met dat der andere landen. Ook
lijkt het mij toe, dat het boek gewonnen zou hebben, niet het minst juist als
paedagogisch wapen tegenover de velen die in deze bouwkunst uitsluitend een uiting
van bot en cynisch materialisme willen erkennen, indien Taut nog strenger en
critischer zijn stof behandeld en zijn afbeeldingen gekozen had. Want onder dit (zéér
overvloedig) afbeeldingen-materiaal treft men een en ander aan, waarvan het sociaal
of technisch belang ons geen oogenblik ontgaat, maar dat aesthetisch gesproken toch
niet rijp genoeg lijkt om werkelijke overredingskracht te zullen uitoefenen op de
vijandig-gezinden.
Het geschrift is verdeeld in 8 korte hoofdstukken; belangwekkend vooral is het
derde, waarin helder en eenvoudig de grondbeginselen der jonge bouwkunst
ontwikkeld worden. Ook het historisch overzicht, dat twee hoofdstukken beslaat,
laat niets te wenschen over, al zou een ieder hier of daar wellicht 'n ander accent
gelegd willen zien. - Van de Hollandsche architecten worden Berlage, de Bazel, de
Klerk en Oud genoemd en Bruno Taut geeft blijken van geestdriftige bewondering
voor hetgeen zij tot stand brachten. Aan het feit, niet in den oorlog betrokken te zijn
geweest wordt toegeschreven, dat wij sedert 1914 een leidende positie in Europa
hebben ingenomen.
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Niet zonder ongerustheid echter zou ik den schrijver willen vragen, of deze uitspraak
mede gelden moet voor de laatste vijf-zes jaren? Ons wil het hier te lande namelijk
voorkomen, dat wij in menig opzicht reeds lang ten achter raakten en deze
bevoorrechte positie hebben ingeboet....
W. JOS. DE GRUTTER.

Artwork, een driemaandelijksch tijdschrift voor beeldende kunst, Londen,
J.M. Dent & Sons ltd.
Veel Engelsche tijdschriften ontkomen niet geheel aan het euvel van een zekere
oppervlakkigheid, door de overigens lofwaardige neiging tot groote beknoptheid
vaak in de hand gewerkt. Van A r t w o r k , een technisch goed verzorgd 3
maandelijksch kunsttijdschrift onder leiding van den ernstigen en intelligenten criticus
D.S. MacColl, kan dit evenwel niet gezegd worden. Integendeel, de uitvoerigheid
en nauwkeurigheid der leidende artikelen laat niet te wenschen over. Van belang is
mede hierbij aan te teekenen, dat Artwork - hoewel het eenige jaren terug onder
redactie van Herbert Wautier ‘the international quarterly’ heette -, te oordeelen althans
naar de laatste afleveringen in mijn bezit, zich h o o f d z a k e l i j k bepaalt tot het
terrein der Engelsche kunst. (In tegenstelling tot enkele andere Britsche
kunstperiodieken.) Hetgeen voor een buitenlander, die in Engelsche kunst belang
stelt, zijn voordeel heeft.
Vooral de laatste Spring aflevering was belangwekkend. Het bevatte o.a.
overvloedig en uitnemend geïllustreerde artikelen over den schilder Walter Sickert
- vurigen bewonderaar van Whistier en Degas en een der overtuigendste onder
Engelsche impressionisten - alsook over den bouwmeester Charles Rennie
MacKintosh, dezen begaafden en opmerkelijken voorlooper der huidige architectuur,
dien wij hier inmiddels niet alleen als architect, maar tevens als schilder leerden
kennen.
W.J. D. G.

Een bouwplastiek van Rudolf Belling in het gebouw ‘De volharding’ te
Den Haag.
Heden ten dage wordt vaak in geschrift of gesprek beweerd, dat van een harmonisch
samengaan van de bouw- en de toegepaste kunst niet langer sprake kan zijn. De
huidige bouwkunst, zegt men, draagt een uitsluitend industrieel karakter. Zij verdraagt
geen enkele versiering. Zij ontkent het persoonlijk gevoelsleven en haar oppervlakten
zijn ‘dood’, in den zin van louter mechanisch. Hoe zou een beeldhouwer, een wandof
glasschilder, wien het immers te doen is om den persoonlijken inhoud en het levende
oppervlak, zich bij deze architectuur kunnen aanpassen?
Zóó voorgesteld, lijkt inderdaad het vraagstuk onoplosbaar, de kloof
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onoverbrugbaar. Maar zóó lijkt me een en ander ook radicaal onjuist voorgesteld!
Want ten eerste is de huidige functioneele bouwkunst niet uitsluitend industrieel,
nog minder is zij dood - bijna zou ik zeggen, ze is levender dan ooit! Zelfs werd het
zwaartepunt van haar wezen en levensuitstraling niet verlegd. Goede bouwkunst was
door de eeuwen heen ruimtekunst; de meer of minder picturale bewogenheid van
haar oppervlakten, van haar gevels en wanden, kwam pas in de tweede plaats en
bleef van ondergeschikt belang.
En dit hebben de goede handwerkslieden, die in de oude, door sterk
centraliteitsbesef gedreven cultuurperioden het gebouw versierden, ook altijd geweten,
zij het wellicht vaak meer intuïtief dan bewust. Ook zij schiepen een kunst, die niet
allereerst individueele doch algemeene waarden vertolkte; ook hun arbeid vond zijn
grondslag in een architecturaal begrip van de ruimte (bij den beeldhouwer) of van
het vlak (bij glas- of wandschilder). - Een Byzantijnsche wandmozaiek, een Assyrisch
godenbeeld, ge kunt ze in een ultra-modern gebouw plaatsen. Zij zullen er niet op
hun plaats zijn, daar onze tijd nu eenmaal op andere waarden gericht is, maar zij
zullen er evenmin vloeken met hun omgeving, gelijk een schilderij van Turner of
een beeld van Rodin het zouden.
Ten laatste echter wil de ironie van het leven het, dat juist de vrijere kunst de
architectuur vóór is geweest in haar streven naar veralgemeening en vereenvoudiging,
in haar zoeken naar een bovenpersoonlijke stijlgeving. Immers nam dit proces bij
Cézanne, Van Gogh, Maillol e.d. zijn aanvang, om in Mondriaan en Brancusi te
culmineeren. En deze twee laatste namen weerleggen reeds aanstonds de
veronderstelling, dat er geen schilder- of beeldhouwwerk denkbaar is, welke zich
voegen kan in het moderne gebouw.
Het geheel geabstraheerde werk dezer beiden zal inmiddels nog maar voor een
kleinen kring van gelijkgestemden toegankelijk zijn. Zóó ver echter behoeft men het
in deze richting niet te zoeken! - In de hierbij afgebeelde bouwplastiek van den
Duitscher Rudolf Belling is niet alleen het natuurlijk onderwerp nog duidelijk
herkenbaar, maar zal ook het menschelijk sentiment, de menschelijke
uitdrukkingskracht ervan terstond tot een ieder spreken. En niettemin zag ik zelden
een stuk beeldhouwwerk, dat zich zoo wonderwel aansloot bij zijn (hier: radicaal
moderne!) omgeving, dat zoo zuiver gedacht was in het architectonisch geheel. Van
eenige opoffering, men voelt het, is hierbij aan den kant van den beeldhouwer geen
sprake geweest - alleen van een vrijwillige, heilzame overgave.
Overgave - maar niet onderwerping. Men kan van deze bouwplastiek niet zeggen,
dat zij zich aan haar omgeving ‘aanpast’: zij werd van de omgeving uit geconcipieerd.
Alleen een diep wederzijdsch begrijpen tusschen den beeldhouwer Belling en den
bouwmeester Buys kon in onzen
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tijd van verdeeldheid zulk een wonder van harmonie tot stand hebben gebracht. Ter
plaatse heeft Belling zich dan ook langdurig rekenschap gegeven van den geest van
dit zakelijke, maar ook kloeke en strakke, levenskrachtige gebouw, van de
verhoudingen der hal op de eerste verdieping, waar de plastiek zou komen, van
materie en kleur van haar wanden, den lichtinval en den stand der deuren.... Zelfs
maakte hij een klein model van deze hal en deed proefnemingen met kartonnen
uitknipsels om tot in centimeters nauwkeurig de grootte der schijf te bepalen.
Overgave, niet onderwerping. De bouwplastiek is weergaloos zuiver in haar grootte
en haar plaatsing ten opzichte der omgeving. Zij sluit zich ook wat de gebezigde
materie betreft - staal, hier en daar door gegoten koper verlevendigd - prachtig aan
bij de architectuur. Ruimtelijk wordt zij daarin opgenomen als in iets, dat van een
grooter, machtiger werking is. Maar tevens beheerscht zij op haar beurt de hal, schept
zij daarin een symbolisch middelpunt, waarin de krachten welke het gebouw bezielen
als het ware worden saamgetrokken en tot hoogere potentialiteit opgevoerd. Welk
een gelukkige vondst reeds is, wat dit betreft, in dit zoo rechtlijnig milieu de
cirkelvorm dezer plastiek!
Over de steile, diep-ernstige expressiviteit der koppen zal ik niet uitweiden; want
oneindig meer dan mijn woorden zouden kunnen uitdrukken, zegt de spreuk van
Henriette Roland Holst, in geelkoperen letters langs den bovenrand der verzilverde
schijf aangebracht: ‘O man, o vrouw, zeg niet meer “ik”, zeg “wij” - “ik” snoert de
keten vaster, “wij” maakt vrij.’
W. JOS. DE GRUYTER.

Een Jheronymus Bosch bij R.W.P. de Vries.
‘Christus' gevangenneming in den tuin van Ghetsemané’. Zijn éénig bekende
voorstelling van dit onderwerp, in Fransch bezit pas opgedoken uit de vergetelheid
en de onbekendheid. Veel van Bosch' werk is - laat ons hopen - verdwenen. Dan is
er altijd de mogelijkheid van hervinding, zooals bij dit werk. Veel is ook, helaas,
verongelukt tijdens den beeldenstorm, en veel eveneens door de ondeugdelijkheid
van het dikwijls door hem gebruikte materiaal, want hij was bekend om schilderwerk
in lijmverf op doek, (geen linnen), dat verweerd is. Wij kunnen dus zeker zijn, dat
er minder van hem op den duur te voorschijn zal komen dan b.v. van Rembrandt,
van wien eene langzamerhand verdacht wordende hoeveelheid wordt ‘ontdekt’.
In het ‘genre’ van dit stuk (groepeering van borststukken, aan allen kant nauw
door de lijst omsloten) is thans van Bosch eene kleine serie bekend: eene Kruisdraging,
een Christus voor Pilatus, twee Doornenkroningen of Bespottingen. Aannemelijk is,
gezien zijn aanleg en zijne
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VINCENT VAN GOGH.
‘LA BERCEUSE,’ ARLES, JAN. 1889).
(VERZAMELING MEVROUW H. KRÖLLER-MÜLLER).
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voorliefde, dat hij ze bij dozijnen heeft gemaakt. In de weinige, die bekend zijn, zal
men geen twee koppen vinden, waarvan de ééne eene herhaling kan worden genoemd
van den andere; elk werk is in al zijne koppen telkens weer eene geheel nieuwe
schepping. Het is geen bewijs van phantasie (die uitte hij op andere wijze, in wat
men in zijn tijd ‘wonderlijke vindingen’ noemde), maar wel een bewijs van eene
steeds levend blijvende belangstelling in het ‘leven’, waarvan de menschelijke
physionomie de culminatie is.
De onjuiste opmerking is gemaakt, dat de gezichten van den gemeenen man met
zijne lage en harde instincten aan Bosch als karakteristiek beter gelukten dan die van
den edelman, den geletterde of den geestelijk aangelegde of den ontroerde; kortom,
dat de weergave van de ruwe gevoelens hem beter afging dan die van de edele
gevoelens.
De Bruid op de Bruiloft van Kanaä (het bekende jeugdwerk in de coll. Koenigs
te Haarlem) heeft het zacht-schuchtere en edele van de maagd, aan wie het groote
geluk ten deel is gevallen. De Madonna in het Prado heeft de zacht-lijdende
moederliefde, halfdroomend na lange nachtwaak. De H. Agnes op hetzelfde stuk
heeft eene bijna gelijke expressie en de donateur heeft den geestelijken hoogen ernst,
dien men op Bosch' zelfportret vindt (in den Recueil d'Arras), welk portret, met de
oogen van da Vinci's zelfportret, voor een da Vinci niet onderdoet in adel. De koppen
op de Geboorte met de aanbidding der herders, in Keulen, hebben in de magere
gezichten den ernst van menschen, die veel waardig gedragen leed hebben doorstaan.
Zijn Christuskop op het hier te bespreken werk heeft de edele gelatenheid van het
godsdienstige slachtoffer. De H. Veronica op de Kruisdraging te Gent heeft het
sphinx-achtige, dat boven goed en slecht is verheven. De Vagebond op den
buitenvleugel van den Hooiwagen in het Escuriaal, en de Verloren Zoon uit de Coll.
Figdor te Weenen, ongetwijfeld zelfportretten, zijn zeker niet edel te noemen als
gezichtsvorm, maar aan de expressie ontbreekt het edele niet.
Zijne koppen hebben p o s i t i e v e r , s c h e r p e r uitdrukking dan die van Brueghel,
die meestal n e u t r a l e r is, soms, zooals in de Blinden te Napels en in den kop van
de Oude Vrouw uit Weenen (op de Antw. Exp.), t r a g i s c h e r . Bosch was een n i e t
m i n d e r g e v o e l i g waarnemer, maar de tragiek was voor hem een gesloten boek.
Het is het eenige, dat buiten zijne spheer lag. Als scepticus ontbrak hem het gevoel
voor het tragische, zooals dat ook aan da Vinci, den grootsten Renaissancist-humanist,
vreemd was. Maar beide kanten van het menschelijke waren hem toegankelijk.
Het is een merkwaardig en onbegrijpelijk verschijnsel, dat Bosch het monopolie
heeft gehad van de soort voorstellingen, waartoe dit paneel, (door het Rijks Mus,
aangekocht) behoort. Noch vóór, noch na hem zijn zulke koppen-composities gemaakt.
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Als inhoud (de dramatiek) zijn deze werken van Bosch te beschouwen als eene
voortzetting van R. v.d. Weyden (Kruisafname, Escuriaal) en vinden zij een vervolg
bij Q. Matsys en M. v. Roemerswaele in hunne vaak herhaalde voorstelling van den
Bankier (of den Vrek) en zijne vrouw, en een slot bij de Italianiseerende 16de eeuwers
in hunnen theatralen kindermoord.
Bosch' dramatiek heeft een zonderling cachet; te verklaren uit de religieuze
mysteriespelen, jaarlijks vóór de kerk vertoond door niet-beroepsspelers, die het er
wat dik op zullen hebben gelegd, om sterken indruk op het volk te maken. De koppen
bemoeien zich niet met den Christus, maar leveren tooneelspel tegenover den
beschouwer. Uit Romaansch kunst oogpunt mag Bosch' vertolking te veroordeelen
zijn, er is naast de Romaansche opvatting nog eene andere als waarheid mogelijk.
Het is de eeuwige strijd tusschen deze twee polen, de zuidelijke en de noordelijke,
de Romaansche en de Germaansche, tusschen idealisme en. realisme; ook tusschen
eenheid (synthese) en afzonderlijkheid (analyse).
Van de genoemde werken is deze Gevangenneming in compositie de minste,
waaruit de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat het zijn vroegste schepping is
in dit genre.
De compositie is niet origineel, niet ‘verwerkt’, en de verklaring is misschien te
vinden in de overeenkomst met eene penteekening, Bespotting van Christus, van een
anonymus uit de Augsburgsche School van ong. 1440 (Britsch Mus.).
A. STHEEMAN.

‘Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten’
Tentoonstelling ter herdenking van den sterfdag van Vincent van Gogh
(29 juli 1890) in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
‘Een daad van piëteit, van openbaar eerherstel en van buitengewone cultureele
beteekenis, dit groot en grootsch huldebetoon aan de nagedachtenis van den lang
onbegrepen en lichtzinnig verguisden Meester, Vincent van Gogh, op den veertigsten
gedenkdag van zijn verscheiden!’ - aldus directeur Baard, die mede door een
voortreffelijke rangschikking deze tentoonstelling tot een ware gebeurtenis maakte.
Inderdaad: ons openbare leven, onze ministers, kunstverzamelende
handelsmagnaten, catalogiseerende kunsthandelaren, mitsgaders de uitgaande wereld,
die alle kunstgebeurtenissen naloopt, is bij deze gelegenheid druk aan het eerherstellen
gegaan. Na een lichtzinnige verguizing en een lange onbegrepenheid, volgde een
nog lichtzinniger vereering en een kort, voorgewend begrip. Niemand wil
achterblijven; een ieder roept Hosannah,
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ook zij die den mensch van Gogh verguisd hebben en straks wéer zullen verguizen.
Want deze mensch leeft nog en dwingt nog tot een keuze! - Bittere tragiek ligt er in
het feit, dat thans hier, in deze zalen, langs dit in kunstwerken geconcentreerde,
profetische leven, - dat opbrandde in den strijd voor nieuwe waarachtigheid, voor
gelouterde menschelijkheid, voor een levensreligie, die men, met Havelaar, een
cosmisch en dramatisch Humanisme zou kunnen noemen, - dezelfde genoegzame,
‘beschaafde’ mensch in groote quantiteiten wandelt en van deze kunst.... genieten
wil. Het is waar: de initiatiefnemers zouden nooit, zonder hulp van dit soort mensch,
tot het inrichten van deze waarlijk grandiose tentoonstelling in staat zijn geweest.
En de humor van het geval wil, dat het paard van Troje binnenkwam met behulp van
hen die eenmaal zullen moeten erkennen, dat de kracht, de magische kracht van dit,
als met vuur geladen creatuur mede hun vooze zekerheden en heerschappij zal
breken.... Dit leven, thans met deze tentoonstelling in een mate geconcentreerd en
openbaar, zooals het nog nimmer tevoren was, beteekent voor wie ook maar iets
dieper vermag te zien en te voelen dan de alleroppervlakkigste oppervlakte, voor
wie iets beseft van de zeer reëele werking die kunst op een tijd kan uitoefenen, een....
révolutionnaire stimulans bij uitnemendheid. Zóó wordt het waarschijnlijk ook, en
m.i. terecht, in het socialistisch kamp gevoeld, al zal men 't daar allicht te veel zien
in het licht van een soort didactische beleering, in het licht van een min of meer
doctrinair socialisme, voorshands weinig begrip toonend voor het ‘pansociale’ (het
woord is van Gustav Hartlaub) waarvan, vooral in zijn latere werk, van Gogh de
vurige apostel kan heeten. Het feit zelf echter blijft bestaan, welk licht men er ook
op werpt.
Nimmer nog kon men, als hier, tot het besef komen hoezeer in van Gogh een
veelszins symbolisch leven volgens de eigen inhaerente wet van den geest zich
ontplooide. Het kiemen, groeien, bloeien en het uiteindelijk
volledig-óver-en-weg-bloeien, - worden hier gevoeld als één doorloopende beweging,
één doorloopend gebaar, dat open ligt voor een ieder die het onbevangen, zonder
ingewikkelde medische, kunsthistorische of andere vooropgezette theorieën, vermag
te aanschouwen; gebaar, dat zoo consequent en vanzelf (hoeveel strijd er aan de
oppervlakte dan ook was) geschiedde, zoo in dieperen zin ‘vrij’ - dat het slechts zeer
terloops werd aangedaan en beïnvloed door wat de tijdgenooten, waarmede hij in
aanraking kwam, om hem heen voortbrachten. Dat men hier een fraaie collectie
Gauguin's, Cezanne's, Degas', Monet's, Manet's, Jongkind's, Seurat's, enz. als
‘entourage’ te aanschouwen krijgt, men kan er in veel opzichten dankbaar voor zijn,
- een breeder begrip, een dieper inzicht in van Gogh's kunst wekt een en ander
nauwelijks. Men zou zelfs het tegendeel kunnen volhouden....
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Door medelijden héén geworden tot een wetende, een held er-ziende, diepschouwende,
kwam in van Gogh een geest te raken aan de wordende groeikrachten in den kosmos.
De mensch was hem, in onze huidige beschaving, alleen nog maar zuiver in zijn
verschijning van lijdend zwoeger; maar in deze laatste zuivere menschelijkheid
doordringend vermocht hij, van hieruit, niet meer d i r e c t den nieuwen, verhelderden,
herboren mensch te beelden (eenmaal, - o! éénmaal! - hoopte hij, zijn leven lang,
dezen mensch, den nieuwen heilige, met het aangezicht van dézen tijd, te scheppen!);
éérst moest hij onderdompelen in de wordende, regenereerende krachten van aarde
en zon. In den laaiend en gloed van deze cosmisch-bewogen moederkrachten ging
hij op.... Zijn werk bleef en zal mede in deze wereld voorbereiden, wat hijzelf, als
mensch in tijd en ruimte, niet voltooien kon tot vaste gestalte....
‘Wat in van Gogh ineenstort is de geestelijke ruimte-begrenzing van het oude
menschdom.’ (Huebner).
Wij geven hem thans openbaar eerherstel en bewonderen hem als kunstvernieuwer
waar velen onzer modernen z o o g e n a a m d van afstammen. Dit alles is grootendeels
een vlucht, is veelal uit.... angst. Want diep-in w e t e n we, dat van Gogh, dit leven,
deze mensch, dit geestelijk gebaar, nog midden in den tijd staat, - dat we eenmaal
onherroepelijk gehouden zijn deze geestesdaad teneinde toe te voltooien. Zoo zal
ook eenmaal blijken, dat van Gogh veel dieper in het Europeesche geestesleven heeft
ingesneden dan thans door hen, die hem bijv. als kunsthervormer in één adem met
Cézanne noemen, bevroed wordt.
En een.... kunst-kroniek over hem schrijven kan eigenlijk niemand die beseft hoe
weinig hij nog in zichzelf gereed kwam met dezen mensch.
Intusschen voeren de handelende heeren processen over echtheid, - bekijken verf
en doek met kenners-oog en loupe, - meten hoogte en breedte der doeken nauwkeurig
en spreken van hun ‘vriend’ Vincent.
A.E. VAN DEN TOL.
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FERDINAND VICTOR EUGÈNE DELACROIX.
‘LE LEVER,’ OMSTREEKS 1851.
(VERZAMELING DAVID WEILL).
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Delacroix
door J.F. van Deene
II. Leven en werken
FERDINAND-Victor-Eugène Delacroix kwam ter wereld den 7 florèal jaar VI, d.i.
26 April 1798, in het landhuis, dat zijn vader te Charenton-Saint-Maurice, onder den
rook van Parijs, bezat. Deze, Charles Delacroix de Contault, toenmaals gezant van
de Fransche bij de Bataafsche Republiek, was bij de geboorte niet aanwezig. Hij was
secretaris van Turgot, geweest, afgevaardigde bij de nationale Conventie, lid van
den Raad der Ouden, minister van Buitenlandsche Zaken. In die functie had Talleyrand
hem opgevolgd, die hem vervolgens het gezantschap in Holland op zich had doen
nemen. Beweerd wordt, - en het door André Girodie kortelings bijeengebrachte
desbetreffende feitenmateriaal doet het waarschijnlijk lijken -, dat Prins Talleyrand
in de afwezigheid zijns vriends hem met zijne vrouw bedroog, en dat Eugène de
vrucht van hunne schuldige liefde zijn zou. Eene maand na de geboorte van den
nakomer (Delacroix had twee broers en eene zuster, van wie de jongste in leeftijd
veertien jaren met hem verschilde) keerde Charles Delacroix, van zijnen post
teruggeroepen, in Frankrijk weer. Na den 18 brumaire werd hij tot prefect van het
departement des Bouches-du-Rhône benoemd. Later was hij nog prefect van la
Gironde. Hij stierf te Bordeaux in 1805. Eugène was toen dus nog een kind.
Delacroix' moeder, Victoire Oeben, kwam uit eene omgeving van Duitsche en
Vlaamsche kunstambachtslieden. Zij was eene uit vier dochters van den meester
schrijnwerker Jean-François Oeben en Françoise-Mar-guerithe Vandercruse, ook
weder dochter van eenen meester schrijnwerker. Oeben, leerling van den grooten
Boulle, heeft voor Markiezin de Pompadour lijsten om prenten gesneden. Zijn
meesterknecht Jean-Henri Riesener is als schrijnwerker van Lodewijk XVI vermaard
geworden. Zij behoorden tot die volmaakte vaklieden, die de 18e-eeuwsche Fransche
meubelkunst beroemd gemaakt hebben. Oeben stierf in 1763, en Riesener huwde in
1767, - een paar maanden voor de geboorte van hunnen zoon, den lateren schilder
Henri-François Riesener -, zijne weduwe.
De vroegste herinnering aan Delacroix is tot ons gekomen door Alexandre Dumas
père in een van die verhalen, waarin zijne verbeelding van romanschrijver niet in
gebreke bleef de waarheid te versieren. ‘De jeugd van Delacroix,’ heeft hij verteld,
‘bestond uit eene aaneenschakeling van
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ongelukken. Pas drie jaar oud, was hij gehangen, verbrand, verdronken, vergiftigd,
gewurgd.’ Heel jong had Delacroix liefde voor muziek. Hij heeft dat, - zijne brieven
getuigen er van -, steeds behouden. Eenen tijd lang was zijne neiging zoo sterk, dat,
hadde niet zijn nog heviger hartstocht voor de schilderkunst hem medegesleept, hij
musicus zou zijn geworden. In 1824, het jaar van de voltooiing van zijn ‘Massacres
de Scio,’ speelde hij nog viool, zijn lievelingsinstrument. Tot op het laatst van zijn
leven onderbrak hij gaarne den arbeid om naar zijne gitaar te grijpen. Ook zong hij.
Hij bezocht geregeld de concertzaal, en was met vele musici, in het bijzonder met
Chopin, dien hij meermalen portretteerde, bevriend. De ontroering, die de muziek
hem schonk, inspireerde den schilder. Toen Delacroix, in Augustus 1856, eenigen
vrienden zijne nog van haren planken mantel omgeven muurschilderingen in de
Saint-Sulpicekerk toonde, verklaarde hij hun, dat de figuur van den engel, die, in
zijn ‘Héliodore,’ den heiligschenner met zijne roede treft, hem zoo bijzonder gelukt
was dank zij dien niet voor omschrijving vatbaren geestestoestand, waarin de tonen
van het het Dies irae spelende orgel hem gebracht hadden. En om zijne bewering te
steunen, gaf hij hun een tweede, op zijn ‘Descente de Croix’ uit de kerk Saint-Denis
du Saint-Sacrement betrekking hebbend, voorbeeld van de ondervonden
gewaarwording en het behaalde resultaat: Daar hadden de godsdienstige gezangen
van de maand van Maria zijnen arbeid gunstig beïnvloed en hem inzonderheid de
zulk eene smartelijke verlatenheid uitdrukkende houding van de bezwijmde
Magdalena ingegeven.
Delacroix ontving in zijne kinderjaren enkele indrukken, die, naar wij mogen
aannemen, van groot gevolg voor zijn latere leven geweest zijn. Diep bewogen was
hij er bij tegenwoordig, dat een Italiaansch beeldhouwer een medaljon van zijnen
vader vervaardigde. En dan had hij voortdurend onder de oogen het zich thans in het
Louvre-museum bevindende portret, door Goya van den Heer Guillemardet, vriend
en collega in de Conventie van zijnen vader, geschilderd. De eerste sterke
schilderkunstige ontroering onderging Delacroix, volgens Riesener, van Correggio's
‘les Martyrs,’ dat tot 1815 deel van de verzameling van het Louvre uitmaakte.
Delacroix verkreeg zijne algemeene vorming op het Keizerlijk Lyceum (Lycée
Louis le Grand). Een medeleerling, Philarète Chasles, heeft hem in zijne ‘Mémoires’
beschreven. ‘Ik was samen op het lyceum met dien jongen, olijfkleurig van aangezicht,
met zijn bliksemend oog, met zijn bewegelijk gelaat, met zijne vroegtijdig ingevallen
wangen, met zijnen fijn spottenden mond. Hij was tenger, elegant van gestalte, en
zijn zwart, overvloedig kroeshaar verried eene zuidelijke geboorte.... Alles was heftig
van Delacroix, zelfs zijne vriendschap, die hij mij tot den dood heeft toegedragen....’
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Ziet daar Delacroix omstreeks 1815. Chasles vertelt nog, dat zijn studiemakker, die
reeds sinds zijn achtste of negende jaar met op razernij gelijkende halsstarrigheid
standen en verkortingen najoeg, zijne schoolschriften met allerhande teekeningen
vulde. Eene eerste poging om te graveeren is van 1814 bekend (Delacroix was toen
16 jaar oud): Op den bodem van eene pan bracht hij eenen bultenaar, een profiel van
Bonaparte, eenen goed op zijn galoppeerend paard geplanten officier in beeld.
Knapper is een werkstuk, dat uit denzelfden tijd kan zijn: Van eene plaat, die voor
het drukken van een hoofd voor de dienstbrieven van de prefectuur des
Bouches-du-Rhône gediend had, gebruikte hij de ledige plekken om er verschillende
motieven in te griffen: eenen monnik, die eenen veroordeelde bijstaat, eenen manskop
met lang haar, dien men voor een portret van Murat kan houden, een borstbeeld
eindelijk van eenen officier der kurassiers, met eene sjerp om en met den
bevelhebbersstaf, in den trant van de cavaliers van Rubens en Van Dijk. Deze
teekening is waarschijnlijk naar eene oude gravure. Zoo begon zeer vroeg de
gewoonte, die Delacroix aannam en volhield, om iederen dag schetsen naar prenten
te maken, waarbij hij zich beijverde het karakter ervan in enkele lijnen weer te geven.
Rubens had hem op het denkbeeld daarvan gebracht. Hij had ergens gelezen, dat
deze door die dagelijksche oefening, in den tijd dat hij in Italië verbleef, eene groote
vaardigheid verkreeg.
Zijne verwantschap met den schilder Henri-François Riesener, halfbroer van zijne
moeder, was voor Delacroix, in zijne jeugd, natuurlijk van beteekenis. Riesener,
leerling van David, is bekend door een portret van Napoleon, dat zoo in den smaak
viel, dat hij er meer dan vijftig replieken van besteld kreeg. Na den val van het
Keizerrijk, toen hij zonder opdrachten zat, ging hij naar Rusland. Hij vertoefde er
van 1816 tot 1823. Het hof van Alexander I waardeerde zijne gaven zeer. Van
Riesener schijnt het plan te zijn uitgegaan Delacroix onder leiding van Guérin te
stellen. Delacroix gewaagt in eenen brief van 25 Aug. 1815 van zijn voornemen om,
wanneer hij niet meer op het lyceum zal zijn, ‘ten einde althans een klein
amateurstalent te verwerven,’ eenigen tijd bij dien kunstenaar in den leer te gaan.
In 1816, - hij was toen 18 jaar -, kwam hij bij Guérin op het atelier. Pierre-Narcisse
Guérin (1774-1833), ofschoon leerling van Regnault, die als leermeester eenen tijd
lang even gezocht was als zijn mededinger David, betoonde zich een trouw aanhanger
van David's beginselen. Zijn ‘le Retour de Marcus Sextus,’ waarin eene toespeling
op den terugkeer van de émigrés werd gezien, maakte op den Salon van 1799 furore,
en moet er toe hebben bijgedragen, dat hun, in 1803, amnestie werd verleend. Guérin
ontving bij die gelegenheid eene decoratie. Het is wel eigenaardig, dat de twee
hartstochtelijkste kunstenaars van hunnen tijd, Géricault
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en Delacroix, beiden door dien verdienstelijken, maar tammen schilder zijn opgeleid.
Guérin legde overigens heel weinig vertrouwen aan den dag in Delacroix' toekomst.
Hij had hem zelfs afgeraden schilderen te leeren. Van zeer groot belang was, dat
Delacroix op Guérin's atelier Géricault leerde kennen, die, zeven jaar ouder dan hij,
en reeds vermaard door zijn ‘Un officier de chasseurs à cheval’ (1812) en zijn
‘Cuirassier blessé’ (1814), er echter nog naar het levend model kwam schilderen.
De jaren van 1816 tot 1822 vormden voor Delacroix eenen tijd van ernstige,
ingespannen studie. Volijverig teekende hij naar de Antieken, naar de werken der
Italianen in het Louvre-museum. Van 1818 tot 1822 nam hij, zonder succes evenwel,
aan de ontwerp-compositie-wedstrijden van de Ecole des Beaux-Arts deel. Geheel
vervuld van de schoonheid van Raphael als hij toentertijd was, vervaardigde hij eene
meesterlijke copie van het Kindje Jezus van ‘la belle Jardinière.’ Hij schilderde figuur
en paarden naar de natuur. Hij maakte portretten van zijne liefjes, vrienden en
bloedverwanten. Voor de kerk van Orcemont ontwierp en voltooide hij, op verzoek
van eenen vriend, een ‘Vierge des moissons,’ geheel raphaëlesk van opvatting. En
tusschen dat alles door, bij wijze van verstrooiing, teekende hij caricatuur voor de
spotbladen der Restauratie: voor ‘le Nain jaune’, en vooral voor ‘le Miroir.’ Deze
bijdragen zijn zijne eerste steenteekeningen (Het toen nog jonge procédé van
Senefelder was bijzonder in trek. Voor de illustratie van periodieken werden
uitsluitend lithographieën gebezigd). Te opvallend volgde hij in die spotprenten de
Engelschen: Hogarth, Gillray, Rowlandson na. In 1821 nam Delacroix op zich om
voor en in plaats van Géricault, die de opdracht ontving, maar wien godsdienstige
onderwerpen niet aantrokken, voor een klooster te Nantes een ‘Vierge du Sacré-Coeur’
te schilderen. Zijn eerste belangrijke werk, ‘la Barque de Dante et Virgile,’ sluit
dezen begintijd af.
Géricault heeft op Delacroix grooten invloed uitgeoefend. De jongere kunstbroeder
vereerde hem, den stoutmoedigen, den ontembaren, als eenen held! In het bijzonder
die grootsche schepping ‘le Radeau de la Méduse’, in 1819 op den Salon
tentoongesteld, deed Delacroix zich bewust worden van zijne eigen persoonlijkheid.
Het schilderij bracht hem in zulk eenen staat van geestvervoering, dat, naar hij
verklaard heeft, hij, na het gezien te hebben, als een dolleman door de straten liep.
Tot zijn ‘Dante et Virgile’ is hij door ‘le Radeau de la Méduse’ bezield.
Delacroix had in het Louvre-museum, waar beiden de Vlaamsche en de
Venetiaansche meesters bestudeerden, met den Engelschen schilder Richard Parkes
Bonington (1801-1828) kennis gemaakt. Door Bonington, met wien hij weldra zeer
bevriend was, begon Delacroix in de Engelsche kunst belang te stellen, en op zijn
aanraden ondernam hij, om haar beter
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te leeren kennen, in Juni 1825 eene reis naar Londen. Voorts onderrichtte Bonington
Delacroix (en Lami) in het waterverfschilderen, waar de Engelschen meesters in
waren. Als Delacroix verrukkelijke waterverfteekeningen gemaakt heeft, en als in
het algemeen in Frankrijk in de 19e eeuw, die van het landschap - het genre, waar
zich de waterverftechniek bij uitstek toe leent -, er zoo veel en zoo voortreffelijk is
geaquarelleerd, dan is dit mede aan Bonington, die zijne Fransche vrienden in de
geheimen van die kunst heeft ingewijd, te danken.
In 1822 kwamen de namen Bonington en Delacroix beiden voor het eerst in den
catalogus van den Salon voor. Bonington's ‘Vue prise au Havre’ en ‘Vue prise à
Lillebonne’ onderscheidden zich van de aan bepaalde regels onderworpen
landschappen, zooals de Franschen ze samenstelden, door hunne, dank zij het streven
van den kunstenaar zijne bezieling rechtstreeks in de natuur te zoeken verkregen,
frischheid en kleurengloed. Delacroix' ‘Dante et Virgile’ week door het hartroerende
in de weergave van de kunst waaraan men gewoon was af, doch leek nochtans zoo
weinig revolutionnair, dat ‘le Miroir’ voorspelde, ‘dat, zoo de Hr. Delacroix ooit een
colorist wordt, hij eene voorname plaats in de School in zal nemen.’ Inderdaad had
Delacroix, die overigens toen nog pas over een matig zelfvertrouwen beschikte, niets
van eenen opstandeling. In het begin van zijne loopbaan maakte hij geen schilderij
van eenige beteekenis zonder de schets vooraf aan zijnen kameraad, den jong
gestorven Hippolyte Poteriet te toonen, en dezen op een tweede, daartoe
medegebrachte doek te laten aangeven, hoe hij zich de weergave van hetzelfde
onderwerp zou hebben gedacht. ‘Dante et Virgile’ bevat herinneringen aan Géricault,
Michel Angelo en Rubens. De boot met de er zich aan vastklampende verdoemden
is eene bewerking van het vlot van de Medusa; de achtéroverliggende vrouwefiguur
is den schilder klaarblijkelijk door ‘De Nacht’ van de graftombe der Medicis
ingegeven; de bovenlijven der verdoemden zijn eene omzetting van de zeenimfen
van ‘De Ontscheping van Maria de Medicis.’
Delacroix' schilderij werd gunstig ontvangen. Gérard en Gros, de twee ten dien
tijde meest gezaghebbende meesters, gaven hunne waardeering er voor te kennen.
Gros, wien Delacroix trouwens de tentoonstelling van het werk te danken had, zeide
er van: ‘Het is Rubens, gekuischt.’ Gérard, ‘eerste schilder des Konings’, op wiens
salon men evenzeer als op zijne kunst verzot was, een ontvankelijke en onafhankelijke
geest, gaf Thiers, den lateren staatsman, toen nog heel jong, pas van Marseille naar
de hoofdstad gekomen, de woorden van een profetisch artikel in ‘Le Constitutionnel’
in, dat Delacroix ‘zijne figuren op het doek werpt, ze schikt en ze groepeert naar
welgevallen, met de stoutmoedigheid van Michel Angelo en de vruchtbaarheid van
Rubens,’ en dat ‘Dante et Virgile’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

294
de belofte is voor ‘de toekomst van eenen grooten schilder.’ Het werk werd voor de
voor dien tijd aanzienlijke som van 2000 francs door den Staat aangekocht.
Opgetogen over den lof van Gros, dien hij vereerde, verzocht Delacroix den meester
diens doeken uit den tijd van Napoleon, die zich toen in zijn atelier bevonden, te
mogen bezichtigen. Kort daarop begon hij zijn tweede groote werk: ‘les Massacres
de Scio,’ waartoe hij, zooals reeds eerder opgemerkt, door Gros' ‘les Pestiférés de
Jaffa’ is bezield. Dat Gros, zijne nakomelingschap verloochenende, bij de
tentoonstelling van het schilderij zeide, dat het ‘le massacre de la peinture’ was,
veranderde Delacroix' gezindheid jegens hem niet. Delacroix noemde zich altijd
gaarne Gros' leerling, ofschoon hij in werkelijkheid alleen leerling van Guérin geweest
is.
Geen ander schilderij van den kunstenaar vertegenwoordigt eene dergelijke som
aan moeite en krachtsinspanning als ‘les Massacres de Scio.’ Hij werkte er volle
twee jaar aan, en moest in de laatste maanden voor de tentoonstelling, om op tijd
gereed te komen, als het ware zijne vermogens verdubbelen. Eene belangwekkende
bijzonderheid heeft, in zijne studie over den meester, Ernest Chesneau verteld:
Girodet, - de vooral door ‘les Funérailles d'Atala’ (1808) vermaarde leerling van
David -, wenschte Delacroix met de figuren van de gedoode moeder en van het kind,
dat nog hare borst zoekt, geluk. Hij vond, dat er alleen een oog, dat in het gelaat van
de moeder een weinig van zijne plaats zat, aan te verbeteren viel. Girodet, daartoe
door Delacroix uitgenoodigd, beproefde vervolgens verscheidene malen dat
verdwaalde oog terecht te brengen, maar toen hij hierin slechts ten koste van de zoo
ontroerende uitdrukking van de figuur slaagde, zeide hij ten slotte: ‘Laat die
onjuistheid blijven, zij is noodzakelijk.’ Naar aanleiding van dit voorval mag aan de
uitspraak van Delacroix herinnerd worden: ‘De grootheid van de meesters in de kunst
bestaat niet in de afwezigheid van fouten, - hunne fouten of liever hunne
vergeetachtigheden zijn andere dan die van het gros der kunstenaars.’
Delacroix was in de gelegenheid de landschappen van den Engelschman John
Constable, waarmede deze, zooals reeds vermeld werd, aan den Salon van 1824
deelnam, vóór de tentoonstelling er van te zien. Diep getroffen door de in die werken
bereikte kleurkracht, en wanhopig over het in vergelijking er mede grijze en doodsche
‘les Massacres de Scio,’ begon hij, in zijn atelier teruggekomen, aanstonds het
schilderij, dat hij al als nagenoeg voltooid beschouwd had, opnieuw door te nemen.
Hij empateerde de lichten, bracht rijke halftinten aan, gaf door glaceeringen den
schaduwen doorschijnendheid: In korten tijd deed hij zijn stuk eene algeheele
gedaanteverwisseling ondergaan. Er was hem namelijk een allergewichtigst geheim
geopenbaard. ‘Constable,’ schrijft Delacroix, ‘zegt, dat
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de uitmuntendheid van het groen van zijne weiden daaruit voortspruit, dat het uit
eene menigte verschillende groenen is samengesteld.’ Hij voegt er, uit die opmerking
tot een algemeen denkbeeld besluitend, aan toe: ‘Wat hij van het groen der weiden
zegt, kan op alle andere kleuren toegepast worden.’ Dit is hetzelfde beginsel, dat de
impressionisten, met name Monet, en de neo-impressionisten, vooraangegaan door
Seurat, in praktijk gebracht hebben. Zij voerden de optische deeling der kleuren
echter verder door, ontleedden de kleuren in hare elementen. In het bijzonder de
neo-impressionisten maakten van de kleurdeeling een consequent en stelselmatig
gebruik door slechts toetsen onvermengde verf los van elkander op het doek aan te
brengen. Op eenen afstand gezien schijnen de vlekjes van velerlei kleur zich met
elkander te vereenigen tot de kleuren, die de kunstenaar uit heeft willen drukken.
Delacroix kwam door zijne ontdekking tot zijne werkwijze van modeleeren met
arceer ingen.
In het algemeen heeft Delacroix, die een schrander waarnemer was, een
buitengewoon begrip voor optische verschijnselen getoond. Hij beschouwde de kleur
als eene taal, waarvan men de spraakleer en de wetten moet kennen. Inderdaad is
geen schilder een zoo kundig, een zoo bewust colorist geweest als hij. Heden ten
dage wordt aangenomen, dat het ontzaglijk groot aantal onzer kleurge waar wordingen
voortkomt uit de combinatie van drie enkelvoudige kleuren: geel, rood, blauw. Door
de vereeniging van telkens twee harer, leveren zij drie zoogezegd binaire kleuren
op: oranje (geel en rood), violet (rood en blauw), groen (blauw en geel). Aangezien
het witte licht de drie enkelvoudige kleuren inhoudt, doet elk dezer als aanvullende
(complementaire) kleur van de beide andere dienst om weer wit licht voort te brengen.
Bijgevolg is blauw de complementaire kleur van oranje, bestaande uit rood en geel,
omdat oranje die twee tot het herstel van wit licht vereischte elementen bevat. Evenzoo
is rood de complementaire van groen, geel de complementaire van violet, en dat
wederkeerig. Dus zegt de leer der complementairen, in 1812 door Bourgeois opgesteld.
Delacroix heeft dit en nog meer, dat later door de wetenschappelijke onderzoekingen
van Chevreul bevestigd is geworden, zelfstandig gevonden. Op zekeren dag merkte
hij op, dat de beschaduwde deelen van eene door de zon beschenen gele koets violet
waren. Een ander maal, tijdens zijne reis door Noord-Afrika, trok het zijne aandacht,
dat de schaduwen in het gelaat eener Europeesche vrouw, die hij naast eene vrouw
uit het land zelve zag loopen, veel groen in zich hadden, terwijl de donkerder huid
van de inlandsche veeleer paarsche schaduwkleuren vertoonde. Dra slaagde Delacroix
er in den algemeenen regel voor dergelijke verschijnselen op te sporen, die geen
andere is dan dat de licht- zich tot de schaduwkleuren als complemen-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

296
tairen verhouden. De kleurencirkel, waaraan Chevreul's naam verbonden is, vergunt
alle door de menging der kleuren teweeggebrachte wijzigingen graphisch voor te
stellen, en de complementaire van iedere nuance te leeren kennen. Het gaat niet aan
hier de velerlei toepassingen te bespreken, die Delacroix van de leer der
complementairen gemaakt heeft, maar alleen al, dat hij de enkelvoudige, aan de
teekenkunst ontleende tegenstelling tusschen wit en zwart, waarvan zijne voorgangers
bij het uitdrukken van licht en donker uitgingen, door de bijkans onbeperkte
verscheidenheid der natuurlijke kleurtegenstellingen verving, aldus de wijze van
licht en donker uitdrukken in overeenstemming brengende met het eigen karakter
der schilderkunst, - beteekende niet minder dan eene omwenteling.
‘Une scène des massacres de Scio’ is een reeds heel wat oorspronkelijker werk
dan ‘Dante et Virgile aux enfers.’ Dit feit verklaart genoegzaam den hevigen afkeer,
dien het schilderij den voorvechters van het academisme inboezemde. Van
vijandelijkheden in gemeen overleg tegen de vernieuwers was destijds nog geen
sprake. Tot in 1827 konden deze vrijelijk tentoonstellen, benam de jury van den
Salon het publiek de gelegenheid partij te kiezen niet. Maar er werd felle kritiek op
hunne inzendingen uitgeoefend. Naar aanleiding van ‘les Massacres de Scio’ sprak
men voor het eerst van den ‘dronken borstel’ van Delacroix. De van woede
brieschende administratie van Schoone Kunsten ten spijt, werd het schilderij voor
de belangrijke som van 6000 francs door den Staat aangekocht. De Directeur van
het Departement, Vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, deed bij den kunstenaar
eenen vriendschappelijken stap om hem te bewegen ‘van manier te veranderen.’
In 1825 maakte Delacroix, gelijk reeds vermeld, eene reis naar Londen. Hij bezocht
er Lawrence, Fielding, Wilkie in hunne ateliers. Het metier van Bonington en
Constable wekte steeds meer zijne bewondering. In zijn ‘Bûcher de Sardanapale,’
onder invloed van deze reis naar Engeland geschilderd, poogde hij ‘eene groote
frischheid en blondheid van kleuren’ en als vloeibaarheden van waterverf te behouden.
Het laat zich denken, dat Delacroix, die zich een meester in de kunst van het
lithographeeren betoond heeft, zijne in zijne jongelingsjaren aan verschillende
spotschriften geleverde bijdragen niet bijster hoog aansloeg. Om de waarheid te
zeggen dagteekent zijne eerste steenteekening, dien naam waardig, van 1823. Het is
een ‘Nègre à cheval,’ eene studie, die hem diende om den ruiter van ‘les Massacres
de Scio’ voor te bereiden. Den vooruitgang van techniek, waar dit blad blijk van
geeft, dankte Delacroix den raadgevingen van den bekenden lithograaf Achille
Devéria, eenen volmaakten vakman. Een aantal belangrijke lithographische
werkstukken ontstond kort na de reis naar Engeland. Daartoe behooren de prenten
bij Goethe's ‘Faust’. Delacroix had Faust, die zijnen geest
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sinds 1824 bezig hield, te Londen op het tooneel tot leven gewekt gezien. De Duitsche
dichter roemde zijne vertolking zeer. In 1829 maakte Delacroix voor de ‘Chroniques
de France’ twee steenteekeningen: ‘Duguesclin’ en ‘la Soeur de Duguesclin’, die
toen weinig gewaardeerd werden. Walter Scott gaf hem een viertal prenten in. Van
denzelfden tijd zijn de ‘Lion de l'Atlas’ en de ‘Tigre royal’, onvolprezen
meesterstukken. Na 1830 werd Delacroix door Hamlet bezocht. Van 1834 tot 1843,
jaar waarin er dertien van werden uitgegeven, bezielde Shakespeare's drama hem tot
16 lithographieèn, die zoowel uit een oogpunt van techniek als van kunst boven die
van de Faust-serie uitmunten. ‘Niemand heeft dien held van het lijden, van de
verontwaardiging, van den twijfel en van de ironie van een meer werkelijk licht
omringd....’, schreef George Sand naar aanleiding van Delacroix' Hamlet-weergave.
Ten slotte worde genoemd de in 1836 aangevangen, uit 7 bladen bestaande reeks
‘Goetz de Berlichingen,’ waarin de kunstenaar voor de eerste en eenige maal van
lithografische inkt gebruik heeft gemaakt.
Op den Salon van 1827 kwam Delacroix uit met 12 doeken, waaronder zijn ‘Marino
Faliero,’ dat hij van al zijne schilderijen verkoos, zijn ‘Christ au jardin des Oliviers,’
van de Parijsche Saint-Paul's kerk, en la ‘Mort de Sardanapale,’ schertsend door hem
‘mon Massacre No. 2’ genoemd. Dit werk werd enkele jaren geleden door het
Louvre-museum verworven. Het onderwerp is den kunstenaar door Byron aan de
hand gegeven. Op eene weelderige, aan de hoeken met olifantskoppen versierde
legerstede uitgestrekt, doet de krulbaardige Assyrische vorst, onaandoenlijk als een
afgodsbeeld, liever dan dat hij zijnen vijanden levend in handen valt, zijne vrouwen,
zijne lievelingspaarden door zijne zwarte eunuchen slachten, in afwachting van de
vernietiging door het vuur van zijn Ninivé's paleis en van zijne aan de Duizend en
Een Nacht herinnerende schatten. Het geweldige stuk, het grootste dat Delacroix nog
gemaakt had, deed de lust tot het schilderen van weidsche decoratieve composities
bij hem ontwaken.
Van de drie door Delacroix op den Salon van 1831 tentoongestelde doeken, dienen
‘la Liberté guidant le peuple’ en ‘l'Assassinat de l'évêque de Liège’ vermeld.
‘L'assassinat de l'évêque de Liège,’ waarvoor de roman ‘Quentin Durward’ van
Walter Scott de stof leverde, een meesterwerk, vat heel den geest van de Romantiek,
haren hartstocht voor de Middeleeuwen, het begrip, dat zij er voor had, samen. Tot
‘la Liberté guidant le peuple’ heeft den kunstenaar voor eenen keer het moderne
leven bezield. Het biedt eene vereeniging van allegorie en werkelijkheid. Delacroix
gevoelde zich niet geschapen om zijnen tijd weer te geven. ‘Ik voel,’ erkende hij,
‘in het geheel niet met den tegenwoordigen tijd mede; de denkbeelden, die mijne
tijdgenooten opwinden, laten mij vol-
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komen kond; al mijne voorliefden zijn voor het verleden.... De onderwerpen van de
fabelleer zijn altijd nieuw; de moderne onderwerpen zijn moeilijk te behandelen met
het gemis aan het naakt en de armoedigheid der kleedij.’ In 1831 werd Delacroix
gedecoreerd, ongetwijfeld voor dat, de Juli-revolutie, die Louis-Philippe op den troon
bracht, verheerlijkende, ‘la Liberté guidant le peuple,’ - want zijn talent werd nog
steeds hevig betwist.
Het volgend jaar (1832) deed Delacroix eene reis naar Marokko. Dank zij de
bescherming van Thiers, die al bij zijn eerste optreden zijnen lof had verkondigd,
verkreeg de kunstenaar te worden toegevoegd aan eene diplomatieke missie, aan het
hoofd waarvan Graaf de Mornay stond. Van Tanger begaf het gezantschap zich naar
Méquinez, waar Sultan Mulay Abd-er-Rhaman het officieel ontving. Na nog eenen
korten tocht gemaakt te hebben door Spanje, tot Sevilla, keerde Delacroix over
Algiers - hier werd hem de gunst toegestaan eenen harem te bezoeken - naar Frankrijk
terug.
Marokko voldeed aan het verlangen van den kunstenaar naar licht en kleuren. Zijn
geheele verder leven heeft hij uit den in de weinige maanden van zijne reis - zij
duurde van begin Januari tot half Augustus - vergaarden beeldenschat geput. Later
schreef hij Théophile Silvestre, den criticus, - die in 1855 eene studie aan Eugène
Delacroix wijdde -: ‘Het voorkomen van die landstreek zal mij altijd voor oogen
blijven; de mannen en de vrouwen van dat sterke ras zullen zich, zoolang ik leven
zal, in mijne herinnering bewegen; in hen heb ik de antieke schoonheid waarlijk
terug gevonden.’ De aanblik der Arabieren deed hem medelijden krijgen met de
Romeinen naar gipsafgietsels van David. Delacroix had van deze reis dubbel voordeel:
Hij bracht er eene verzameling edele en schilderachtige menschtypen en eveneens
een zonniger palet van mede.
In dat deel van 's kunstenaars oeuvre, dat na de reis naar Marokko ontstaan is,
nemen de werken, die tooneelen uit het leven in het Oosten tot onderwerp hebben,
eene ruime plaats in. Delacroix is de eerste schilder geweest, die het Oosten heeft
weergegeven. Aan de schilderijen van zijne Oostersche reeks zijn die, waarvoor hij
de stof aan de Oudheid ontleende, verwant, dewijl hij in het Oosten de Oudheid
herkende. Hij stelde zich de Romeinsche keizers ongeveer als Marokkaansche caïds
voor. Dat zijn ‘la Justice de Trajan’ meer leeft en kleuriger is dan David's ‘le Serment
des Horaces’ komt doordat hij Abd-er-Rhaman met gevolg in de straten van Méquinez
voorbij had zien trekken.
Delacroix is een schier ongelooflijk vruchtbaar kunstenaar geweest. Er zijn 9140
werken, te weten 853 schilderijen, 1525 pastels, aquarellen en gewasschen
teekeningen, 6629 andere teekeningen, 24 etsen, 109 lithographieën, - ongerekend
over de 60 schetsboeken, van hem bekend.
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En dit oeuvre is voortgebracht door eenen mensch, wiens uiterst zwak gestel geene
aanhoudende inspanning toeliet! Alleen door tal van voorzorgen in acht te nemen,
beschermde Delacroix zich tegen de tering. ‘De lucht van zijn atelier is zoo warm,’
heeft Th. Silvestre verteld, ‘dat de slangen er heerlijk zouden leven; deze vurige en
kouwelijke man houdt zich altijd ingewikkeld als de python uit de diergaarden; men
zou gelooven, dat hij op Java en niet onder den hemel van Parijs geboren is.’ Delacroix
ging geheel in zijne kunst op. Zij was zijne eenige reden tot leven. ‘Het meest
werkelijke van mij,’ zeide hij, ‘zijn de droombeelden, die ik met mijn schilderen
wek. De rest is drijfzand.’
De reis naar Marokko had Delacroix' vorming voltooid. Zeker van zich zelven,
en de techniek beheerschend, was hij thans: meester. De tijd van verwezenlijken ving
aan. Van de Salons verzuimde hij er voortaan om zoo te zeggen niet een meer. Op
dien van 1834 stelde hij zijn onvergelijkelijk schoone ‘les Femmes d'Alger’ (thans
in het Louvre-museum), en zijn, voor het paleis van Versailles bestemde, ‘la Bataille
de Nancy’ ten toon. De kunstrechters van toen weigerden een ander meesterstuk:
‘Rencontre de cavaliers maures,’ door Delacroix zoo hoog gesteld, dat hij er zelf
eene ets naar gemaakt heeft. Op den Salon van 1835 was de kunstenaar met ‘le
Prisonnier de Chillon,’ eene opdracht van den Hertog van Orleans, vertegenwoordigd.
Wederom werd een doek: ‘Hamlet,’ geweigerd. Vermeld dienen nog: van den Salon
van 1837 ‘le Pont de Taillebourg,’ van dien van 1841 ‘l'Entrée des Croisés à
Constantinople,’ beiden voor Versailles bestelde werken. ‘La Prise de Constantinople
par les Croisés,’ dat het Louvre-museum bemachtigd heeft, verbeeldt niet, zooals ‘la
Bataille de Taillebourg,’ een hevig krijgsgewoel. Wel verre van bandelooze
woestaards, zijn de te paard tot het marmeren paleis van de keizers van Byzantium
doordringende kruisvaarders, droefgeestige en edelmoedige overwinnaars, wien de
hun te voet gevallen grijsaards, kinderen, half-naakte vrouwen, met deernis vervullen.
Het schilderij bezit, evenals ‘la Justice de Trajan’ (museum van Rouaan), dat van
denzelfden tijd is, majesteit. De laatste Salon, waaraan Delacroix deelnam, was die
van 1859. Hij had er 8 werken.
Van 1833 af volgden de regeeringsopdrachten aan Delacroix elkander op. Zij zijn
te onderscheiden in de veldslag-schilderijen, - waarover hier reeds gesproken is -,
voor het door Louis-Philippe tot museum van de geschiedenis van Frankrijk bestemde
paleis van Versailles, de stukken met gewijde onderwerpen voor Parijsche kerken,
de groote decoratieve schilderwerken eindelijk in het Palais Bourbon, het Palais du
Luxembourg, het Louvre, het Hôtel de Ville. Het mooiste kerkschilderij van Delacroix
is zijn ‘Vierge de Pitié’ van de Saint-Denis du Saint-Sacrement, - het meest
hartroerende schilderij met godsdienstige voorstelling van de
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moderne Fransche School -, dat ongelukkigerwijs in de duistere kapel, waar het zich
bevindt, haast niet te zien is. De muurschilderingen in de Saint-Sulpicekerk komen
straks ter sprake.
Delacroix' eerste opdracht voor decoratieve schilderingen betrof den Salon des
Konings in het Paleis Bourbon (Kamer van Afgevaardigden). Zij werd hem in 1833
door Thiers, die nu minister was, verstrekt. Het werk omvat eene allegorische
voorstelling van den landbouw, de nijverheid, den handel, den oorlog, de justitie,
en, in de gewelfbogen, van den Atlantischen Oceaan, de Middellandsche Zee en de
voornaamste rivieren van Frankrijk. Het kwam in drie jaren gereed. De nog
belangrijker opdracht de Bibliotheek van de Kamer van Afgevaardigden te decoreeren,
ontving de kunstenaar in 1838. De bouw van het lange verwulf, dat hij tot taak had
met schilderwerken te overdekken, is vrij ingewikkeld. Het bestaat uit eene, op twee
halfcirkelvormige gewelven uitloopende rij van vijf koepels, elk uit vier overhangende
gewelfbogen samengesteld. Delacroix bracht er 20 kleine composities, een in iederen
gewelfboog, en twee groote, in de halfcirkelvormige gewelven, benevens een stelsel
van deze schilderingen omsluitende ornamentale versieringen op aan. Bij de uitvoering
van dit ontzaglijke werk, dat hem 9 jaar bezighield, deed de kunstenaar zich door
drie medewerkers bijstaan. Terstond na de voltooiing, gaf hij, ten einde verkeerde
uitleggingen te voorkomen, eene volledige beschrijving van de door hem weergegeven
tooneelen. Die tooneelen volgen elkander op in eene orde, die herinnert aan ‘de in
alle boekerijen aangenomen afdeelingen, zonder met de juiste rangschikking er van
overeen te stemmen.’ Zij hebben betrekking op de wijsbegeerte, de natuurlijke
historie, de wetgeving, de welsprekendheid, de letterkunde, de dichtkunst en de
godgeleerdheid. De er op voorgestelde figuren zijn uit de oude en de gewijde
geschiedenis gekozen. Elk dier figuren drukt een der veroveringen uit van den
menschelijken geest op de oorspronkelijke onbeschaafdheid. Aldus brengt deze
decoratie de geschiedenis der klassieke beschaving - van de mythe van Orpheus tot
den inval van Attila - in beeld.
Met het beschilderen van de zoldering van de Bibliotheek van den Senaat, in het
Luxembourg-paleis, werd Delacroix in 1845 belast. Dezen keer nam de kunstenaar
eene episode uit den vierden zang van Dante's Hel: De ontmoeting in de Elyseesche
velden van Dante met Homerus, Horatius, Ovidius en Lucanus -, tot onderwerp. Hij
schiep een, naar het oordeel van Baudelaire, ‘boven de beste Veroneses uitmuntend’
meesterwerk.
Na de Revolutie van 1848 vervolgens, wees een besluit van den tot directeur van
Schoone Kunsten benoemden Charles Blanc hem aan om de decoratie van de zoldering
van de Galerie d'Apollon in het Louvre
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te voltooien. Le Brun had geen enkel ontwerp voor ‘le Triomphe du Soleil’, dien hij
zich voorstelde, ter eere van Lodewijk XIV in het middenvak weer te geven, nagelaten.
Dus kon Delacroix, vrij wat betreft de wijze waarop het te behandelen, zich aan het
onderwerp houden. Niet, zooals Le Brun voornemens was te doen, gaf hij eene
zinnebeeldige voorstelling van de zegepraal van den Grooten Koning. De strijd van
Apollo, den zonnegod, met de slang Python, dien zijne schildering voorstelt,
symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis, van het leven op den
baaierd. Deze bewonderenswaardige compositie komt zoo goed bij de decoraties
van Le Brun, - terwijl zij ze inmiddels in schoonheid verre te boven gaat -, dat weinig
bezoekers van het Louvre merken, dat er tusschen den eersten cyclus van schilderingen
in de Galerie d'Apollon en het sluitstuk, een afstand van welhaast twee eeuwen ligt.
De schets voor dit werk bezit het museum van Brussel
De decoratie, die de meester voor den Salon de la Paix in het Hôtel de Ville
schilderde, is bij den brand van 1871, tijdens de Commune, verwoest. Zijne laatste
schepping, zijne laatste groote gedachte zijn de muurschilderingen, waarmede hij de
Chapelle des Saints-Anges in de Saint-Sulpicekerk versierde. ‘Deze triologie der
engelachtige wraken,’ gelijk Ernest Chesneau ze noemt, bestaat uit twee groote
composities: ‘La lutte de Jacob avec l'ange,’ en ‘Héliodore chassé du temple et flagellé
par les anges,’ op de zijwanden van de kapel, - en een kleinere: ‘Saint Michel
terrassant le démon,’ tegen de zoldering. Delacroix schilderde ze met wasverven.
De tijdroovendheid van dit procédé, de vochtigheid van de kerkmuren, de
omstandigheid, dat aan de eerst aangewezen kapel eene andere bestemming werd
gegeven, zoodat de kunstenaar van voren af aan moest beginnen, diens slechte
gezondheidstoestand eindelijk, maakten, dat de decoratie eerst in 1861, twaalf jaren
nadat Delacroix de opdracht er voor kreeg, gereed kwam. Twee jaren later (14
Augustus 1863) stierf hij, uitgeput door den arbeid en een leven van ontzegging:
want, om helderder van geest te zijn, om zich geheel aan zijne kunst te wijden, sloeg
de teere, brooze, bijna voortdurend zieke man een op twee maaltijden over.
‘Schilder van edel ras, die eene zon in het hoofd en onweders in het hart had,’
heeft Th, Silvestre hem genoemd. En Chesneau omschrijft het karakter van zijn
oeuvre aldus: ‘Strijd en hartstocht, in deze woorden kan men het werk van Delacroix,
als men den geest er van naspeurt, samenvatten.... Dus geenerlei klaarheid! Delacroix
bracht in zijne kunst het voortdurende drama, dat zich in zijne ziel afspeelde.... Hij
was somber, hooghartig, ironisch geboren. Wat vindt men dan ook bij voorkeur in
zijne composities terug? Den haat of meer nog het steeds werkzame beginsel der
onophoudelijke verwoesting, de
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kracht de zwakheid ten onder brengend, vóór Darwin den strijd om het bestaan, of
den strijd om den wellust van den strijd, maar den strijd altijd... Verborgen door de
sterke bekoring van de kleur, door de meesleependheid van de teekening, door de
opperste voornaamheid van den smaak waarmede het melodrama vermeden is, vloeit
in de diepte van dit onmetelijk werk, onder den betooverenden tooi van de kunst,
een stroom van bloed.’
Delacroix had een heftig karakter, maar muntte uit door zelfbeheersching. Hij was
een gewikst waarnemer, oplettend als men tot hem sprak, vlug, snedig en voorzichtig
in zijne antwoorden. Beter nog dan Rubens het deed, zou hij het schitterendst
gezantschap vervuld hebben. Zijn optreden was keurig en in de hoogste mate
ongedwongen. Hoedanigheden als man van de wereld deden hem in het leven slagen;
hij zegevierde niet door, maar ondanks zijne kunst. Théophile Gautier heeft verteld,
dat in de salons iedereen zeide: ‘Hoe jammer, dat een zoo innemend mensch dergelijke
schilderijen maakt!’ Als kunstenaar werd Delacroix miskend. ‘Eugène Delacroix,
dien de hartstochtelijke bewondering van enkelen zoo terecht beroemd gemaakt heeft,
heeft geen, en, om de waarheid te zeggen, heeft nóóit ander publiek gehad dan een
van kunstenaars. Het verkeerd begrijpen, ik zou gaarne zeggen het niet begrijpen
van hem door het publiek, dagteekent van 1822, van zijn eerste optreden, van “Dante
et Virgile,” en duurt nog voort,’ schreef Chesneau in 1885. Zeer laat eerst werden
Delacroix' verdiensten officieel erkend. Stellig naar aanleiding van zijne, 35, van
musea, kerken, particuliere verzamelingen geleende, schilderwerken omvattende
inzending op de Wereldtentoonstelling van 1855, aanvaardde de Academie hem
eindelijk in 1857, 20 jaar nadat hij zich voor het eerst candidaat gesteld had, als lid.
Ten slotte moge nog van Delacroix' geschriften gewaagd worden. Zijne artikelen
over kunstenaars, zijn na zijnen dood uitgegeven ‘Journal’ en uitgebreide
briefwisseling, vormen tezamen een omvangrijk letterkundig oeuvre. De mooiste
studie over Prud'hon, de beste over Chopin geschreven bladzijden zijn van zijne
hand. Het ‘Journal’ toont de alzijdigheid van Delacroix en zijne verbazende
ontwikkeling. Naast tal van voorschriften op de kunst betrekking hebbende, treft
men er eenen overvloed van verrassende en schrandere opmerkingen over zeer
uiteenloopende onderwerpen in aan. Maar het biedt beters dan dat. Afspiegeling van
eene groote ziel, van eenen hoogen geest, bevat het de prachtige weergave van
indrukken, verheven uitstortingen, die aan ‘les Epoques de la Nature’ van Buffon en
aan ‘la Vie des Abeilles’ van Maeterlinck doen denken.
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Lot en avontuur van beroemde schilderijen
door Franz Dülberg
I.
HET is geenszins uitsluitend een voorrecht van voorhistorische, heidensche tijden,
persoonlijk leven toe te kennen aan de scheppingen, door menschenhanden gewrocht,
die iets verhevens, heiligs of schrikwekkends willen uitbeelden. Dit feit zal wel een
ieder bekend zijn, die zich verdiept heeft in de studie der opgravingen of der zeden
dier volkeren, die op een vroegen ontwikkelingstrap zijn blijven staan. Een feit verder,
dat de ontwikkelden van onzen tijd zich voor den geest zullen halen, wanneer zij
denken aan de Grieksche sage van het wonderdoende Artemisbeeld, dat Orestes, met
schuld beladen, van de Taurische kust terug moest brengen naar zijn vaderland: het
hoofdmotief der stof voor Goethe's onsterfelijk Iphigenie-gedicht.
Wanneer wij het woord ‘wonderdoend’ uitspreken, denken wij dadelijk aan
voorstellingen, die de katholieke leer nimmer weggeworpen heeft, en zien wij ons
voor één der motieven geplaatst, die speciaal in de Nederlanden hebben geleid tot
een vernietiging van niet te vervangen kunstwerken. De nieuwe godsdienst verweet
de oude, dat deze maar al te licht het voorgestelde met de voorstelling verwisselde
en aan de stamelende hulpmiddelen der menschelijke begrippen gelijke eer bewees,
die alleen toekomt aan de verhevenheid der boven alle voorstellingen staande Godheid,
Dit verwijt heeft door de misvattingen, die tot opgezweeptheid stegen, de
gruweltooneelen van den beeldenstorm opgeroepen, waarvan de oudste
geschiedschrijver der neerlandsche kunst, de zeer eerlijke Karel van Mander, op vele
plaatsen van zijn boek een aangrijpende beschrijving geeft.
Maar deze halfbewuste, half tot tweede natuur geworden beleving van een uit
dood materiaal geschapen getuigenis der menschelijke begaafdheid slaat niet alleen
op kunstwerken, die een deel of tenminste een glans der vereering, die haar
onderwerpen toekomt, tot zich trekken door het religieuze subject, dat zij
verheerlijken.
Een oude sprook vertelt, hoe de beeldhouwer Pygmalion wenschte, dat het door
hem geschapen marmeren beeld in een wezen van vleesch en bloed werd
omgetooverd, en hoe eene godin zijn hartewensch vervulde. Deze oude sprook begint
zich te realiseeren, wanneer wij (en dat geschiedde en geschiedt vaak genoeg!) van
een bijzonder suggestief geschilderde
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beeltenis beweren, dat zij schijnt te leven. In kwaden zin zien wij ons voor zulk eene
verpersoonlijking van een kunstwerk geplaatst, wanneer de schilder zijn talent
misbruikt heeft om bewust op de overspannen zinnelijkheid van geprikkelde
toeschouwers of eigenaars te speculeeren.
De zeer zeker terecht hooggeprezen en niet geheel zonder reden veel gesmade
Oscar Wilde, een der weinige waarachtige sprookjesdichters onzer dagen, heeft in
het diepzinnig leidmotief van zijn roman: ‘Het portret van Dorian Gray’ aan het
spraakgebruik van het in staat zijn te ‘leven en te lijden’ van schilderijen een andere,
beteekenisvolle wending gegeven, doordat hij het jeugdportret van zijn gewetenloozen
held voor de uitspattingen en misdaden van den geportretteerde laat boeten tot op
het oogenblik van den plotselingen ommekeer en wraak van het lot.
Een huiveringwekkende middeleeuwsche sage vermeldt, hoe een beeldhouwer
het levensoffer van een enthousiasten leerling aanvaardde en hem aan het kruis
nagelde, om de beeltenis van zijn gekruisigde haarlijn de diepste trekken van leed
en smart te kunnen geven. Ik herinner ook aan dien Duitscher keizer, die den schilder
van zijn welgeslaagd portret na verloop van jaren verzocht de intusschen in het
gezicht bijgekomen rimpels bij te werken. Tenslotte doe ik U een oogenblik verwijlen
bij een thans al lang niet meer bijzonder gewaardeerd schilderij van den Christus op
den zweetdoek van Veronica, dat volgens de meening van het oude Berlijnsche
galeriepersoneel den beschouwer volgt en aanziet waar hij gaat en staat.
Met deze voorbeelden meen ik U klaar getoond te hebben, dat de idee van verder
leven van een kunstwerk na den tijd van zijn ontstaan in vele gevallen de grenzen
van het onverklaarbare, het mystieke raakt.
Intusschen zijn zulke mysterieuze of toevallige bestaanswijzen van kunstwerken
niet noodig om tot voorbeeld te dienen voor het feit, dat eigenlijk voor de hand ligt,
dat iets, waarin een geestelijk hoogstaand mensch eenmaal zijn wezen of tenminste
een vonk daarvan heeft neergelegd, in de toekomst geen doode stof maar bezielde
materie geworden is en als zoodanig een gerechtvaardigde aanspraak maakt op bijna
menschelijke wederwaardigheden en avontuur. Het marmer, het doek, het
teekenpapier, die een grooten kunstenaar dienden, kunnen voortaan als waarden met
een vólgeestelijk leven worden beschouwd, onder het voorbehoud, dat onze
bezonnenheid allen geuiten uitdrukkingen van innerlijk leven moet maken.
En wanneer ik nu mijne lezers uit het rijk der sage, uit de scheuring der religieuze
en sprookachtige verbeeldingen in het klare, scherp afgepaalde gebied der door de
geschiedenis vastgeankerde gebeurtenissen leid, zoo beloof ik U, dat het daar bij
tijden aan romantiek noch passie ontbreken zal. Zeer zeker zal de hartstocht, in
kwaden zin de modernste (al behoort zij ook niet juist tot den laatsten tijd), namelijk
de menschelijke hebzuchtige jacht naar bezit daarbij een groote rol spelen. Dat is
zonder meer
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HUBERT EN JAN VAN EYCK.

ADAM EN EVA. (ST. BAVO, GENT).
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BARTHOLOMEUS SARBURGH(?) COPIE DER HOLBEINSCHE MADONNA VAN BURGEMEESTER MEIJER
ZUM HASEN (DRESDEN).

ALBRECHT DÜRER. DE AANBIDDING VAN HET KIND, MET DE OVERSCHILDERING DER FIGUREN VAN
DE PAUMGARTNER FAMILIE. (MÜNCHEN).
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HUBERT EN JAN VAN EYCK. AANBIDDING VAN HET LAM GODS. (ST. BAVO, GENT).
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ALBRECHT DÜRER. DE AANBIDDING VAN HET KIND OP DE OORSPRONKELIJKE PAUMGARTNERSCHE
ALTAARTRIPTIEK. (ALTE PINAKOTHEK, MÜNCHEN).
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HANS HOLBEIN DE JONGE. DE MADONNA VAN BURGEMEESTER JACOB MEYER ZUM HASEN,
(GROOTHERTOGELIJK PALEIS TE DARMSTADT).
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te begrijpen, daar niet eerst sedert gisteren kostbare en bijzondere schilderijen van
reeds lang gestorven meesters even hoog als juweelen en soms nog hooger
gewaardeerd worden en het reeds in verleden tijden als een soort adelstitel, of, juister
nog, als de opluistering van een adelstitel gold zulke kunstwerken te bezitten, die
zich van de werken der dichtkunst onderscheiden juist door het slechts éénmaal
voorhanden zijn van het origineel.
Daar vaak de verzamelingshartstocht van hooge, ja de hoogstmogende heeren ter
wereld in het spel is, wint de genoemde passie veelal een monumentaal karakter. Wij
stuiten echter bij de beschouwing der lotgevallen van vermaarde schilderijen ook op
andere, zeker niet oninteressante bekenden uit den kring der menschelijke gevoelens.
De zinnelijke begeerte, die ook als niet bedoeld gevolg door menig groot en in
zuivere atmospheer geschapen kunstwerk kan worden opgewekt, treedt ons tegemoet
in haar gevaarlijke antipode-gedaante als preutsch-heid, ja, als der kunst vijandig
gezind fanatisme. Wij beleven de dwaze betweterigheid van nakomelingen, die den
zelfdunk bezitten den overleden kunstenaar supérieur te zijn en in welgemoede
zelfverheffing in zijn werk gaan knoeien. Ook de stadhuiswijsheid van hooggeplaatste
heeren, die het tot stand komen van een kunstwerk verzwaart of zelfs onmogelijk
maakt, treedt in een bijzonder pijnlijk geval aan het licht.
Enkele voorbeelden uit jongsten tijd toonen aan, dat de gevaren, die een gedurfde
kunstenaarsdaad door het onverstand der massa bedreigen, nauwelijks geringer zijn
geworden, alle misschien gegroeide respect voor zelfstandigen geestelijken arbeid
ten spijt.
Reeds dat kunstwerk, dat met recht als een inluiden der geschiedenis van de
moderne schilderkunst wordt vermeld, het Gentsch altaar der broeders Hubert en Jan
van Eyck, kan op zeer bewogen lotgevallen bogen. Misschien heeft Hubert van Eyck
werkelijk nog dit werk te Den Haag aangevangen voor den in 1417 gestorven graaf
Willem van Holland uit het Beiersch-Henegouwsche huis. In ieder geval werd deze
uit vele deelen saamgestelde ‘aanbidding van het Lam Gods’ na Huberts dood in
1426 door Jan van Eyck, ten huidigen dage veel meer bekend, in opdracht van een
Gentschen patriciër overgenomen en den 16en Mei 1432 ingewijd.
De gevaren van den beeldenstorm heeft het altaar tamelijk behoorlijk doorstaan.
Tweemaal is het in ouden tijd door knappe kunstenaars gerestaureerd; zij schaadden
echter niet de wezenlijke trekken van het oude meesterwerk. Eerst in de, zooals U
bekend zal zijn, zeer deugdzame 18e eeuw gaven de precies uitgewerkte naaktfiguren
van Adam en Eva aanstoot! Zij werden in 1781 verwijderd en waren later langen tijd
in de Brusselsche Galerie te zien. In 1794 brachten de Franschen het middenstuk
naar Parijs. Eerst na opheffing van het reusachtige museum, dat Napoleon
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en zijn generalen in heel Europa bijeen requireerden, geraakte het hoofdstuk van het
werk weer in Gents bezit, Intusschen waren echter de vleugelstukken met de zingende
en musiceerende Engelen en de heilige kluizenaars voor een kleinigheid aan den
Hollandschen kunsthandelaar Nieuwenhuis verkocht. Deze deed ze met schoone
winst van de hand aan den Engelschen collectionair Solly. Door een volkomen
wettigen verkoop verwierf de Pruisische koning Frederik Willem III in 1821 Solly's
gezamenlijke kunstschatten. Bijna precies een eeuw lang waren deze belangrijkste
onderdeelen van het Gentsch altaar in het Berlijnsch museum te zien en waren der
Duitsche navorsching op kunsthistorisch gebied een rijke studiebron. Dan dwong in
1919 het Verdrag van Versailles de teruggave der vleugelstukken van Van Eyck aan
België af, zoodat thans het geheele altaar, de beeltenissen van Adam en Eva incluis,
weer in de Gentsche Sint-Bavo kerk te zien is.
Veel avontuurlijker was direct in het begin het lot van een bijna 50 jaar later
ontstaan meesterwerk der Oud-Nederlandsche schilderkunst. De roem van het preciese
doorwerken en de lichtende kleurenpracht der Vlaamsche schilderijen had zich
middelerwijl tot in Italië verbreid. Om dien reden beijverden zich de agenten van
Toscaansche handelmaatschappijen, die zich te Brugge hadden gevestigd,
altaarschilderijen door de aldaar levende schilders te laten uitvoeren en deze aan de
kerken van hun vèr verwijderd vaderland te schenken. In het jaar 1473 was de galei
Sint-Thomas onder Engelsche vlag op hooge zee en borg een groot altaar, het ‘Laatste
Oordeel’ voorstellend, van Hans Memling, die uit Midden-Duitschland stamde maar
in zijn kunst geheel vervlaamscht was. Noodlottigerwijze leefde Engeland juist op
voet van oorlog met de Hansa. Dies handelde de Danziger kapitein Paul Beneke
volkomen volgens de regelen van het oorlogsrecht en kaapte de galei, De Italiaansche
kapel en de schenker Auselino Tani konden er naar fluiten. Helaas werd het schilderij,
in Danzig door de Broederschap van St. George aan de Mariakerk geschonken, daar
in de 18e eeuw met fatale grondigheid gerestaureerd. Met veel ander Napoleontische
krijgsbuit kwam het altaarwerk in Frankrijk. Na de overwinningen der verbonden
mogendheden keerde het naar Danzig terug, waar nog heden een inschrift in verzen
den rechtvaardigheidszin des Pruisischen konings prijst, die de schildering aan de
Mariakerk terug liet geven.
Voor de vernietiging van den beeldenstorm werd alleen door het ingrijpen van
een vaderlandslievend burger een werk gered, dat voor de ontwikkelingsgeschiedenis
juist der Hollandsche schilderkunst buitengewoon belangrijk is, het in 1526
geschilderde ‘Laatste Oordeel’ van Lucas van Leiden. Het strekt der stad Leiden tot
eer, dat deze den pogingen tot aankoop in het begin der 17e eeuw door keizer Rudolf
II door bemiddeling van den graaf zur Lippe manmoedig het hoofd bood.
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Velerlei leed en avontuur hebben de beste schilderijen van een grooten tijdgenoot
van den juist genoemden Leidschen meester, den Nürnberger Albrecht Dürer, moeten
doormaken. En soms was het juist de al te groote liefde der kunstvrienden, happig
op bezit, die zijn werken tot een verderf werd.
In 1621 gaf de stad Nürnberg ongaarne, en tenzeerste tegen haar zin, een altaar
uit den vroegsten tijd van Dürer's werk cadeau aan den ijverig verzamelenden
keurvorst Maximiliaan van Beieren. Dit altaar was oorspronkelijk door de familie
Paumgartner aan de stad geschonken. Maximiliaan van Beieren vond het werk nog
niet Dürersch genoeg en liet op het middenstuk, een diep in perspectief geschilderde
Geboorte van Christus, de kleine figuren der familieleden van den schenker
overschilderen; ook de gestalten van Stephan en Lucas Paumgartner op de
vleugelstukken werden naar motieven van Dürer's gravuren opgetuigd met
lichtflitsende wapenrusting, dartelende paarden en groen bergwoud. Eerst voor
ongeveer 30 jaren stelde de toenmalige conservator der Münchensche Pinakothek
Karl Toll de eigenlijke toedracht van het origineel vast door een vergelijk met een
copie, die in den kunsthandel aangeboden werd, en zorgde er voor, dat men het oude
werk vorm en gedaante, door zijn meester gegeven, teruggaf.
Slechter verging het ‘het Rozenkransfeest’, door Dürer in 1506 in vijfmaandschen
arbeid voor de Duitsche kerk in Venetië geschilderd.
Dürer voelde zich in Italië van menige beklemming en benauwing, die hij in zijn
vaderland ondervond, vrij en vocht in dit werk om den voorrang met de grootste
meesters, die de Lagunenstad toen ter tijde binnen haar muren borg. In dit werk
verzamelen zich tot de feestelijke viering van den rozenkrans, door den Heiligen
Dominicus uitgedacht, Keizer, Paus, Heiligen, en de voornaamste leden der Duitsche
kolonie in Venetië, rondom de op een troon rustende Madonna en haar kind. De
Doge van Venetië en de Patriarch kwamen zelf het meesterwerk bezichtigen; nog
langen tijd na Dürer's dood bleef het in Italiaansche beschrijvingen der stad als
bijzondere bezienswaardigheid geroemd.
De machtigste en eigenzinnigste kunstverzamelaar van zijn tijd, keizer Rudolf II,
verwierf de altaarschildering ongeveer tegen het jaar 1600 en liet haar, opdat zij geen
letsel zoude lijden, op de schouders van vier man, in etappen afgelost van Venetië
naar Praag dragen. Helaas werd het schilderij toch beschadigd en wel in den 30jarigen
oorlog, toen het haastig naar Weenen in veiligheid gebracht moest worden voor den
opmarsch der Saksers naar Praag.
Toen het beschadigde meesterwerk weer naar Praag terug was gekeerd, probeerde
in 1663 de Tschechische schilder Karl Screta het te restaureeren - blijkbaar met
gering succes, wijl het schilderij in registers der
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18e eeuw ‘totaal bedorven’ en ‘geheel geruïneerd’ genoemd wordt. Ofschoon men
van uit Weenen moeite deed het schilderij in handen te krijgen, werd het in Praag
voor een belachelijke kleinigheid aan een Directeur-generaal der Posterijen, genaamd
Füllbaum, verkocht. Deze deed het 12 jaar later voor 22 gulden van de hand aan de
stichting Strahov, waar het door een Leitmeritzer schilder in den stijl der
Duitsch-romantische beweging gerestaureerd werd rondom 1840 en nog heden te
zien is.
Bijzonder tragisch doet ons het volledig verlies aan der ‘Kroning van Maria’, het
werk waaraan Dürer den meesten arbeid besteed heeft en dat in opdracht geschilderd
was voor den Frankfortschen patriciër, raadsheer en geleerde Jacob Heller, begonnen
in het jaar 1507 en in 1509 voltooid. In ons bewaard gebleven brieven verzekert de
meester, dat hij het schilderij wel vijf- tot zesmaal in de grondverf heeft gezet, voor
het blauw slechts het puurste ultramarijn heeft gebruikt en zegt, dat het werk ‘indien
U het goed verzorgt, wel vijfhonderd jaar behouden en frisch zal blijven.’ Heden
kunnen wij ons van den ontzaglijken geestelijken arbeid, dien Dürer besteed heeft
aan de uitbeelding der tegelijkertijd opgewonden en ingehouden verzameling der
Apostelen aan het leege graf van Maria, aan de verheerlijking der in den hemel
verklaarde en aan de heldhaftige, diepbewogen figuur van den Christus, slechts een
voorstelling maken naar een zeer matte copie, door Jobst Harrich vervaardigd, in het
Frankfortsche Historische Museum en door een aantal heerlijke hand-, hoofden
gewaadstudies des meesters, die over de verschillende groote Europeesche
verzamelingen zijn verdeeld. Het origineel zelf werd in den waarsten zin des woords
het offer der egoïstische en al te ijverige liefde van den keurvorst Maximiliaan, die
in wedijver met Keizer Rudolf de overhand behield en het meesterwerk in 1614 van
het Frankfurtsche Dominicanenklooster afkocht, tegen eene rente van 400 gulden 's
jaars. Bij een der beide groote branden, die in 1674 en 1729 de Münchensche
residentie teisterden, is dit hoofdwerk der schilderkunst van den meester Albrecht
omgekomen en met een meewarig glimlachen nemen wij, in onze dagen, ervan
kennis, dat keurvorst Karel Albert, de latere keizer Karel VII in zijn dagboek met
ongeveer dezelfde woorden het omkomen ‘van het mooiste stuk van Albrecht Dürer’
en het verlies van een deel der keurvorstelijke zilverschat betreurt.
Wanneer de meester, die in de geschiedenis der Duitsche kunst met recht naast
Dürer op de eerste plaats genoemd wordt, Hans Holbein de Jongere, heden in ons
midden zou kunnen treden, zou hij het verlies van een geheelen tak van gewichtigen
levensarbeid te beklagen hebben. Hans Holbein de Jongere vult den grooten
Nürnberger op het gebied der ongedwongen vormbeheersching en vormklaarheid
aan en is tevens de eerste Duitsche kunstenaar, die in Engeland door eigen verdienste
geld en lauweren won.
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Van Holbeins groote decoratieve en historische schilderijen is zoo goed als niets
meer over.
Van Holbein's hartstochtelijk levende raadhuisschilderijen (die naar een gebruik,
in zijn tijd veel geliefd, voorbeelden van heldhaftige gerechtigheid uit de antieke
geschiedenis weergaven) bezitten wij slechts een paar voorstudies, een paar half
uitgeveegde resten in het Baselsch Museum en eenige zeer degelijke, maar ziellooze
copiën uit het jaar 1816. Reeds in 1579 waren de schilderijen volgens de naïeve
mededeeling van het oude bericht ‘door het weder woest beschadigd.’ Een aantal
groepschilderingen, die Holbein in Engeland voltooide ter verheerlijking der groote
historie, verging het niet beter. Deze schilderijen stelden den machtigen, later
plotseling ten val gebrachten Thomas Morus en zijne familie voor, en den energieken,
gewelddadigen koning Hendrik VIII en diens vader; van de eersten bestaan nog
copieën in eenige Engelsche kasteelen, terwijl wij ons een voorstelling kunnen maken
van het schilderij des konings, dat in 1698 in een paleisbrand omkwam, door eenige
ontwerpen in de teekeningen-verzameling van den Hertog van Devonshire te
Chatsworth en een copie, in 1668 voor Karel II vervaardigd. Ook de schilderijen van
den triomf der rijkdom en der armoede, door den Duitschen meester voor het huis
der kooplieden te Londen, den ‘Staalhof’, gemaakt en met rijke phantaisie ontworpen,
zijn bijna spoorloos verdwenen. Een van hooger hand verordende sluiting van den
‘Staalhof’, die jaren lang duurde, werd den schilderijen noodlottig. Bijna als wrakken
werden zij na heropening van het gebouw aan den toenmaligen Prins van Wales
geschonken. In 1627 kwamen zij in het bezit van graaf van Arundel, bekend door
zijn relaties met Rubens. Tenslotte werden zij nog gezien in een feestzaal te Parijs.
Niet veel meer dan een hernieuwd en veranderd geruïneerd werk is ook het eerste
der beide groote Madonnaschilderijen des meesters, dat geschilderd werd voor het
Nicodemusaltaar in den Ursusdom te Solothurn. In dit werk heeft Holbein wellicht
dezelfde effecten bereikt, die wij nog heden voelen bij de in zich gesloten en rijkste
schilderijen van den Bresciaanschen Moretto. Het liep wel de zwaarste,
doorslaggevende beschadiging op bij een langjarige verbanning in een afgelegen
pastorie, een maatregel, dien een heftig Domheer ± 1700 op dit niet te vervangen
kunstwerk toepaste. Ook de restaurateur, die in het laatste derde deel der 19e eeuw
in Augsburg naar het beste weten en vermogen redde, wat te redden was, vermocht
niet het werk zijn frissche jeugd terug te geven. Thans wordt het bewaard in de
publieke kunstverzameling van Solothurn.
Aan een comedie doen de lotgevallen denken van een Madonna-schilderij van
Holbein. Hij schilderde dit veel meer bekende werk in 1525-'26 (voor den voormaligen
burgemeester van Basel, Jacob Meyer zum Hasen) als Madonna in een nis. Na den
dood van den meester begonnen de avon-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

310
turen. Had hierbij misschien de hand in het spel de geest der even schoone als
lichtzinnige Dorothea Offenburg, wier trekken de meester voor de gestalte der
hemelsche Koningin gebruikte? Hoe deze zeer onbevangen schilder over haar dacht,
sprak hij duidelijk uit door de voorstelling, waarin hij deze schoone vrouw schilderde
als Grieksche minnaresse, die met geldstukken speelt; wellicht een pendant van het
schilderij van het moederschap, waarvoor meester Hans zijn eigen vrouw en beide
knapen als model nam. Eenige generaties na den dood van den maker en de schenkers
werd het schilderij door een laten nakomeling aan den Baselschen patriciër Lucas
Iselin verkocht. Door zijn ineenvloeiing van menschen en architectuur tot een eenheid
en de uitdrukking van voornaam-bewuste vroomheid der Renaissance in de pronkende
familievergadering rondom de staande Madonna was dit werk zeer geslaagd. De
erfgenamen van Lucas Iselin gaven het in 1632 aan den kunsthandelaar Le Blond te
Amsterdam uit handen. Een ‘boekhouder’, zooals Duitsche bronnen hem noemen
en dien wij wellicht ten huidigen dage accountant zouden heeten, met name Lossert,
kocht het van Le Blond. In ieder geval kwam het schilderij in 1709 op de groote
auctie Cromhout-Loskart, waar ook een heden verloren geraakt werk van Lucas van
Leiden, ‘de Dans om het gouden Kalf’ opdook. Weer een eeuw later, in 1822, werd
het meesterwerk, naar men zegt op aansporing van den toenmaligen Pruisischen
dirigent Spontini, in den Parijschen kunsthandel aangekocht door een Pruisischen
prins. Deze vereerde zijne dochter Elisabeth, die den groothertog Karel van Hessen
trouwde, het kostbare werk. Na de restauratie, die men in 1887 zorgvuldig op het
werk toepaste, gold het stuk met recht om zijn waren, lichtenden kleurentoon en de
voornaamheid zijner teekening als grootste kunstschat der voormalige Hessische
residentie. In Duitschland moest het langen tijd voor de waardeering als Holbeinsch
origineel vechten. Zooals wij namelijk thans wel als bewezen mogen aannemen,
vond de Amsterdamsche kunsthandelaar der 17e eeuw het prettiger, de Madonna
van Holbein twee keer te verkoopen. Dies liet hij een copie maken, zeer waarschijnlijk
door Bartholomeus Sarburgh. In handen van dezen flinken schilder werd deze tot
een namaak in den stijl van den smaak des tijds, die hield van een meer slanke,
elegante figuur. Dit tweede exemplaar, heden nog veel meer bekend, werd in 1690
door een Venetiaansch bankier gekocht en ongeveer 50 jaren later kwam het in
handen van den graaf Algarotti, die het in Venetië als gevolmachtigde van koning
August III van Saksen overnam, Langen tijd in de Dresdensche galerie als het
summum van Holbeinsche kunst, als het Duitsche pendant van Raffael's Sixtijnsche
Madonna gevierd; de talentvolle vervalsching werd eerst door de beroemde
Holbein-tentoonstelling van het jaar 1871 onttroond.
(Slot volgt).
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Enkele interessante spotprenten uit 1830-1832
door Cornelis Veth
DE vraag, of het op het oogenblik taktvol zou zijn, Hollandsche of Belgische
spotprenten uit de jaren 1830/1832 te reproduceeren, en te verklaren, behoeft zich
niet voor te doen. De Hollandsche althans zijn zoo onbelangrijk, èn wat den geest
betreft, èn als uiting van kunst, dat het vergezocht zou zijn ze uit de vergetelheid op
te rakelen. Al zijn dan een paar prenten van Poelman en een enkel in den Atlas Muller
(Prentenkabinet, Amsterdam) bewaard teekeningetje van Halbertsma passabel als
vondst en behoorlijk uitgevoerd.
Met het hier te behandelen onderwerp loop ik in geen enkel opzicht gevaar,
gevoeligheden te raken, want ik belicht een kant van de zaak, die voor Noord-noch
Zuid-Nederlander, Hollander noch Belg iets pijnlijks kan hebben. Ik bedoel de
verhouding tusschen Frankrijk en Engeland, en tusschen het Fransche volk en zijn
regeering in die jaren.
In 1830 was Karel X gevlucht en Louis Philippe van Orléans, eerst regent en
vervolgens koning geworden, door de bemoeiingen vooral van den ouden Lafayette,
en van dien eveneens ouden, sluwen weerhaan Talleyrand, die door de Bourbons
ondanks alle moeite van zijn kant, nooit genoegzaam vertrouwd en erkend was. En
deze Talleyrand nu had zich, reeds in het zelfde jaar, tot Fransch gezant te Londen
doen benoemen. Henry Temple, Lord Palmerston was in dien tijd minister van
Binnenlandsche Zaken in Engeland.
De prenten van den onder het pseudoniem HB teekenenden John Doyle, die toen
grooten opgang maakten, wijdden veel aandacht aan de verhouding tusschen den
prinselijken ambassadeur en den Viscount-minister. En het is wel zeer karakteristiek
voor het verschil in kijk, die tijdgenoot en nazaat op politieke gebeurtenissen plegen
te hebben, dat Palmerston in die caricaturen onveranderlijk wordt voorgesteld als de
dupe van den Franschman, terwijl men thans met een onbevooroordeelden blik op
den zoo duidelijken gang van zaken, niet anders zeggen kan, dan dat Engeland in
die dagen vrijwel volkomen zijn zin heeft gekregen! De resultaten van Palmerston's
werk zijn trouwens later gewoonlijk beschouwd als behoorend tot de mooiste
successen van dezen buitengewonen staatsman, wiens loopbaan in de politiek, tot
op hoogen leeftijd voortgezet, een van de schitterendste is die de geschiedenis kent.
Engeland moest in die jaren het midden houden en den vrede bewaren
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tusschen de autocratische mogendheden (Rusland, Pruisen en Oostenrijk) die bij het
verdrag van Weenen de koppeling van Nederland en België hadden doorgezet om
Frankrijk's expansie tegen te gaan, en Frankrijk dat natuurlijk de gelegenheid waar
wilde nemen. Palmerston wist te bereiken dat Frankrijk in geen enkel opzicht bij de
scheiding won, en het was Talleyrand, die Louis Philippe bewoog, om de kroon, die
aan zijn zoon den duc de Nemours was aangeboden, af te wijzen. En zie nu de prenten
van John Doyle.
De geest van alle is dezelfde. Een der eerste heet: ‘De lamme die den blinde leidt’.
De ‘lamme’ (er staat in het Engelsch ‘lame’, hetgeen eigenlijk beteekent kreupele)
is Talleyrand, met een toespeling op zijn horrelvoet, die op de teekening evenwel
zeer bescheiden is weergegeven. De hertog van Talleyrand-Périgord, prins van
Benevente, loopt op een stok geleund, met een sluw glimlachje om te kijken naar
den starenden Palmerston, die zijn arm vasthoudt. De beide koppen zijn mooi, de
steendruk is fijn van kleur, maar de illustratie van de parabel zou wèl zoo treffend
zijn geweest, als de lamme meer op den blinde geleund had, of op zijn rug had
gezeten. Nu is trouwens de bedoeling om den Engelschen minister als heel hulpeloos
voor te stellen, des te duidelijker.
Een andere litho van Doyle (de prenten werden op ongeregelde tijden los
uitgegeven) stelt de bromvlieg Palmerston voor als spartelend, gevangen in het net
van een ‘eerwaardigen’ spin, Talleyrand. De kop van den Franschen gezant, wiens
kin als altijd op deze prenten, in een witte das is gestoken, is weer prachtig, sluw en
lokkend. Palmerston is weer geheel het slachtoffer, met den blik als gefascineerd op
den spinnekop gericht, en in zijn spartelen nog nader kruipend.
Kort daarna verscheen nog een andere prent, met nog duidelijker toespeling. Het
is een politieke lezing van de fabel van den aap en de kat, die hij de kastanjes uit het
vuur laat halen. De aap is natuurlijk Talleyrand, de kat Palmerston, het fornuis draagt
den naam ‘Holland’ en de kastanjes zijn getiteld; België en Antwerpen. Wij zijn hier
op het laatst der onderhandelingen: 22 November 1832. De kat is niet zeer gewillig,
en stribbelt tegen, maar de oude, felle aap heeft ze stevig beet. De fictie van deze
verhouding tusschen de beide staatslieden, die misschien vooral voortkomt uit de
reputatie voor listigheid van den gewezen bisschop van Autun, werd ook nog later
volgehouden. In 1834, ik weet niet naar aanleiding waarvan, komt men weer een
prent van denzelfden teekenaar tegen, een zeer fraaie, waarop men Palmerston, een
blinde, over een smal bruggetje ziet leiden door zijn hond, die weer Talleyrand is.
De feiten schijnen er evenwel, als gezegd, op te wijzen, dat de Britsche minister van
buitenlandsche zaken, wel verre van zich in de luren te laten leggen, langs
diplomatieken weg de Franschen vrijwel een nederlaag heeft doen
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JOHN DOYLE.
‘THE LAME LEADING THE BLEND,’ 1832.
(UIT: POLITICAL SKETCHES, DEEL II).
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JOHN DOYLE.
‘THE CAT'S PAW,’

1832.

JOHN DOYLE.
‘A NEW VARIATION AND ACCOMPANIMENT TO AN OLD TUNE,’

1834.
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lijden. Een opvatting als die der prenten schijnt alleen mogelijk, indien men het
standpunt innam dat Engeland zoowel de Belgen als de Franschen had moeten
tegenwerken.
De groote Fransche prent van J.J. Grandville, bij de ‘Caricature’ behoorend,
vertoont Louis Philippe en zijn ministers dansend om een monument. ‘Ce monument’,
staat er ingebeiteld, ‘a été érigé en mémoire de la grande Victoire qui sera remportée
par l'armée française sur les Hollandais 15 Nov. 1832.’ Met Louis Philippe, die op
den rug gezien is, en herkenbaar aan zijn kuif en bakkebaard (op zijn achterste staat
het woord ‘programme’) vormen den kring verscheidene leden van zijn regeering,
waaronder men er meer dan één herkent, door Daumier in zijn prachtige reeks charges
vereeuwigd: den vroegeren keizerlijken maarschalk Soult, d'Arnould, Arlépaire,
Lobau, commandant en chef de la garde nationale, die altijd met een lavementspuit
werd voorgesteld, en een jong militair, met een baardje, die òf de prince de Joinville,
oudste zoon van den koning, òf de aspirant voor den Belgischen troon, de prince de
Nemours (de tweede zoon) is. Zeer duidelijk spreekt althans uit deze prent de weinige
sympathie voor het avontuur.
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Interieur
door George Kettmann Jr.
I
Onder de lamp-zon buigt hij 't hoofd en leest zoo denkt hij 't bijna zelf, terwijl zijn blikken,
de regels volgend, in den blinde prikken
naar 't kalm papier eronder, dat geneest.
- ‘Wil je nog thee?’ Het doet hem even schrikken;
- ‘Ja graag’. Waar is hij al dien tijd geweest?
Het tafelkleed ligt als een slapend beest,
en vriend'lijk is de kamer, klok blijft tikken.
Wat wil hij toch? Hij tuurt op 't glanzend-witte
van 't open boek - er valt een spat van hitte
net op zijn hand: was 't jeugd die hij verloor?
En met een slag, zijn diep alleen-zijn brekend,
doet hij zijn boek dicht, en bedachtzaam sprekend,
zegt hij, haar aanziend: - ‘'k Lees niet langer, hoor.’
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II
Veel erger dan de dag is elke avond,
wanneer ze samen zijn in knusse spheer
van 't welbesloten thuis - wat is er meer
dan dit, om zich intiem aan stilte lavend
na dag van haast en herrie, makk'lijk weer
zichzelf te zijn - en is de ziel gehavend,
toch gróot, zijn eigen treurnis trotsch begravend,
een glimlach nog te toonen tot verweer.
Hij wilde wel als vroeger 't hoofd verbergen
dicht in haar schoot en wachten 't handgestreel
zacht door zijn haar - er schiet iets in zijn keel.
Maar neen, hij mag die troost niet van haar vergen:
hij is een man - hij wordt zoo gauw te wild 't verdriet is als zijn liefde, ongestild.
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III
Is het verkeerd, dat hij nóg van haar houdt,
haar 't liefste vroolijk ziet, al komt ook nimmer
meer in haar oogen 't wezens-blij geglimmer
van welkom, als hij thuiskomt, moe-gesjouwd.
O, vroeger waande hij zich een bergbeklimmer
naar d'onbetreden sneeuw op weg door 't woud,
toen hij zich daar een woning heeft gebouwd hoe eenzaam staat ze nu in d'avondschimmer.
Is het verkeerd, dat hij haar lachend hief
hoog boven d'afgrond - god, hij had haar lief om uit haar handen alleen 't geluk te wachten.
Hoe vreemd, dat zelfs de hoogste sneeuwtop nog
niet zeldzaam blijft - is liefde dan bedrog,
dat tijd nog sleur maakt van haar schoonste krachten?
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IV
Altijd dat vroeg're - ja, een dwaze tijd.
- ‘Kom, wees verstandig’, zegt ze dan gelaten,
als hij haar kussen wil. - ‘Laat ons wat praten
.... we hebben vroeger heusch genoeg gevrijd.’
Hij laat haar los, Ze zwijgen. Neen, wat baten
zijn schamele kussen op een eeuwigheid,
die haar diep in zijn ziel is toegewijd,
nu zij hem niet begrijpt. Ze zijn verlaten.
Hij zou gelijk een hemel vol van flonkers
haar - geurende Aarde - met zijn wonder zelf
hoog willen overspannen als 't gewelf,
waarin hun kussen als een fluist'ring zijn
door zacht-bewogen boomen, maar de pijn
doet beiden dichtgaan tot iets leegs en donkers.
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V
Wie noemt dit leven schoon? - het schoon vervlakt
en slechts herinn'ring is het duurzaam-goede,
dat schoon verschijnt, waar wij het schóon vermoeden,
toen 't bloeide brandend, nu het werd geknakt.
Slechts door herinn'ring kan ons hart bevroeden,
dat schoonheid werk'lijk is - ze leeft abstract en geen is door 't moment ooit meer gepakt
dan dat het vreugde gaf of hem deed bloeden.
Eerst wie zich afstand nam en zijwaarts trad,
om - zonder door 't moment te zijn bewogen het te zien naad'ren en het na te oogen,
aanschouwt de schoonheid. 't Leven strijkt weer glad
en golft opnieuw: wie meeleeft met zijn stormen,
kan sterk-ontroerd zijn, doch geen schoonheid vormen.
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Moeders en maagden
door Elisabeth Zernike
(Vervolg)
NEL liep neuriënd door haar kamer en zette de gebruikte kopjes ineen. Ze mocht
Minke graag. Vroeger, dacht ze, zou ik een vrouw van dit soort niet hebben kunnen
waardeeren, maar ik word minder exclusief. - Ze stond even stil, en hief haar hoofd
wat op. Beteekende dit dat de fijne kantjes aan 't afslijten waren? Ze tuurde in den
kalen top van een iepenboom, die achter het huis stond. Een vogel fladderde er
omheen, leek een toegevouwen blad, dat dreef op den wind, en schoot dan weer weg,
op eigen vleugels. - Ze werd wijder van begrip omtrent de menschen, liefdevoller
ook. Het strenge oordeel van haar jeugd kon toch niet blijven; - Minke was hartelijk
en goed. Heelemaal geen bijzondere vrouw, er waren er duizende zoo, - maar ieder
mensch had iets eigens.
Ze zong weer, zachtjes, legde een knie op den divan die bij het raam stond, en
keek naar de lucht. - Waarom trouwde een man als Pier met Minke? Hij hield van
haar, ze was eenvoudig en echt. Ze had een goed gezicht, niet mooi, maar evenmin
banaal, - een gezicht zooals de menschheid het eeuwenlang had gekend, forsch en
groot. En dan dat moederlijke lichaam, breed in de heupen, smal van schouders,
onsportief, en niet modern. - Ja, omdat hij haar lief had, en ze zoo anders was dan
zijn eerste vrouw. - Maar i k begrijp hem, zei Minke, en leg hem niet aan banden,
voor een man als Pier kan de vrouw noodlottig worden.
Misschien had ze wel gebloosd toen ze vroeg: Nú toch niet meer? Ze stond van
Minke afgewend aan de theetafel.
Het was of Minke's aandacht plotseling verslapte. - Wat zeg je? Och, we zijn bijna
tien jaar getrouwd, en hij is heel rustig geworden. Een geregeld huishouden, niet te
druk, twee kinderen, meer zou hij allicht niet aan kunnen, en.... Vreemd dat ik jou
dit alles zeg, je bent een jong meisje.
- Ik ben al achtentwintig.
Met een zucht draaide Nel zich om; er werd aan de deur geklopt.
- Ja!
Het was Pier Walling; - ze keek verbaasd naar hem. Minke had gezegd: Hij komt
me misschien halen, maar....
- Wat woon je hoog, zei hij, en drukte haar hand. Nel, hier is een
voorjaarsbloemetje. Je zult een mooi uitzicht hebben. Daken alleen? nee, een
doorkijkje, wat leuk, en die tuinen daar. Iets voor een ets, of een pen-teekening, vind
je niet? wit-en-zwart.
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Nel stond daar met de narcissen die hij in haar hand gegeven had.
- Minke is al tien minuten weg, zei ze.
Hij bleef nog naar het uitzicht kijken. - O ja; stoor ik je? Ik ben wat laat.
Ze dacht aan Minke's zelfverzekerdheid, en haar hart sloeg angstig.
- Waarom - geef je me die bloemen?
Hij keek naar haar om, zijn oogen glansden en om zijn mond lag een weeke
glimlach. - Omdat ik je lief vind, - dat mag toch wel? Hij zei het luchtig, als tegen
een klein meisje.
Ze wist geen antwoord. Scherp voelde ze ineens, dat ze van Hans Von Preis hield,
en ze zich niet zou laten dwingen.... maar ze kon den zin niet afmaken. Dwingen
waartoe?
- Geef de bloemen wat water, kind.
Werktuigelijk liep ze naar de theetafel, nam een glas, en koos het fonteintje in de
gang om het glas met water te vullen. - Gewoon doen, zei ze zichzelf, heel gewoon,
het beteekent immers niets. Dus knikte ze hem toe:
- Dank je wel voor de bloemen. Wil je nog thee? ze zal wel slap zijn.
- Eerlijk gezegd smacht ik naar thee. - Zeg, hoe kom je hier aan? Weet je dat het
heel mooi is? - Hij bekeek een doek, die aan den muur hing.
- Het is Indisch weefwerk, mijn vader heeft het meegebracht. De kleuren zijn
prachtig, maar het is stug om aan te voelen.
- Ze maken de mooiste dingen uit onkostbaar materiaal, dat is juist de kunst. Zou
je graag reizen?
- O ja. Ze gaf hem zijn thee.
- Ik ook. ‘C'est ce que je voudrais faire, Si j'avais quatre dromadaires.’ Ze
glimlachte. - Wat is dat voor een vers?
Hij vertelde iets van den dichter, - had ze zelfs zijn naam nooit gehoord? beroemd
onder de jongeren, maar waarschijnlijk niet bestemd om te blijven.
Nel was niet gaan zitten; ze leunde, haar armen achterwaarts gestrekt, tegen de
tafel; Minke had niet langer kunnen wachten, hij zou dus dadelijk weggaan. Maar
ze luisterde en was geboeid. De geur van de narcissen vervulde de kamer.
- De wereld bewonderen, Nel, zei hij. Waarom wonen we hier, en werken iederen
dag, en wachten gedwee op onze vacantie?
Ze haalde diep adem.
- En zeggen: C'est ce que je voudrais faire si - si....
De hemel achter den boomtop werd donkerder. Haar oogen daarop gericht, zei ze:
Ik ben in Indië geweest, ik heb er een heerlijke jeugd gehad, niet lang, tot mijn
veertiende jaar, - maar onvergetelijk.
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- Zou je er weer naar toe willen?
- Ik weet het niet. Vader zegt: je moet nooit terug gaan naar wat mooi was.
- Misschien. Maar ik vrees dat ik het niet zal kunnen laten.
Hij stond op en kwam voor haar staan. - Zoo denk ik hier terug te komen, of liever:
Ik hoop het.
Ze deed een paar stappen naar de deur. - Kom dan werkelijk eens samen met
Minke.
- Waarover heeft Minke gepraat?
Die plotselinge vraag verwarde haar. - O, over - dat weet ik niet zoo gauw. Over
menschen, maar ze lastert nooit, ze doet haar best de dingen te begrijpen; - ik mag
haar heel graag.
Hij antwoordde niet, en ze ging hem voor langs gang en trappen.
Toen ze terug kwam, draaide ze het licht op en zag het eerst, midden op tafel, zijn
bloemen.
Pier Walling had het druk; het gebeurde in dien tijd dat hij niet voor zeven uur thuis
kwam. Gewoonlijk hadden zijn vrouw en de kinderen dan al gegeten, en over de
gedekte tafel zwierf wat speelgoed. Het dienstmeisje, haastig met de afwasch om
haar vrijen avond niet bekort te zien, droeg de warmgehouden resten binnen, zoodra
ze den sleutel in het slot hoorde. Maar Minke maakte geen aanmerking op zijn late
komst. - Mijnheers werk gaat voor, zei ze soms in de keuken, kortaf, hoewel niet
onvriendelijk. De jongens moesten op tijd naar bed, ze konden nog maar heel even
met hun vader stoeien. Zoodra Minke dan met hen boven was, voelde ze de spanning
in zich breken: het was te laat voor schouwburg of concert, hoogstens bleef ze nog
denken aan de tweede voorstelling in de bioscoop.
Gewoonlijk bleven ze thuis; - Pier soesde over de krant en ging later nog een uurtje
op zijn eigen kamer zitten. - Ik heb wat werk meegebracht, zei hij, je vindt het immers
niet vervelend?
Zoodra ze alleen was, dwaalden haar blikken rond. Wat zou ze doen? Er was
naaiwerk, er waren boeken. Ginds stond de divan; ze zou graag een poosje liggen,
haar oogen dicht, en aan niets denken. - Na eenige aarzeling gaf ze toe. In dien
donkeren hoek kon ze niet lezen; ze trok het divankleed over haar voeten en lag stil.
Maar ze hield niet van wakend droomen. De kleine gebeurtenissen van den dag
kwamen terug in haar herinnering, woorden en gebaren van de jongens, een scherpe
toon van Bert - wat was hij gauw geprikkeld - een parmantigheidje, iets liefs, van
Pieter. Toch wist ze vaag, zonder heldere formuleering, dat het moederschap haar
niet ten volle bevredigde. Welk leven had ze moeten kiezen om gelukkiger te zijn?
- Och, alsof er veel keus was geweest!
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Ze hield van Pier, op haar twintigste jaar al. Ze kon zich geen ander denken, naar
wien ze ooit verlangen zou. Ze had hem met Adri zien trouwen, -een heel gelukkige
verbintenis, zeiden de menschen. Er werd veel van Pier verwacht; zijn moeder, met
haar onpeilbaar optimisme, zei glimlachend: Ik zie hem nog minister worden. - Het
jonge paar leefde van Adri's geld; Pier, na zijn studie in de rechten, deed examen
voor accountant en werd leeraar. Ze kon hem niet in alles volgen, maar ze wist al
gauw dat hij teleurgesteld was in Adri. Waarom? Waardoor? - ze vroeg er nauwelijks
naar, de hoofdzaak was: hij had zich vergist.
Ze huiverde. De laatste weken keerden haar gedachten veel tot Adri terug, tot dien
tijd van heftig willen en doorzetten en met veel strijd alles mogelijk maken.
Overschatte ze zichzelf toen niet? Och, ze was heel jong geweest, en begeerig.
Zoo dwaalde ze rond in haar herinneringen. Even soms kwam de gedachte bij haar
op: Is mijn strijd beloond? Was de inzet alle moeiten waard? - Ze was de vrouw van
Pier Walling, al bijna tien jaar nu. Ze had twee kinderen, ze leefde voor hun
verzorging, en zoo gingen de dagen voort. God, wat je als jong meisje van het leven
verwachtte.... Van Pier was ze zeker, - zijn liefde voor haar had zulke vaste gronden
- alles wat ze samen hadden doorgemaakt, - alles wat ze voor hem had opgeofferd.
Haar goeden naam toen ze, om Adri te dwingen... - neen, ze dacht daar liever niet
aan terug. ‘Schlagen wir den Feind, küssest du den Gatten.’ Zoo een primitief instinct
als er uit die woorden sprak, was er ook in haar geweest, en daarop had ze zich
vroeger hoog verheven. Nu begreep ze wel dat iedere vrouw voor haar liefde vocht,
- en zij zou het weer doen, als het noodig was.
Maar ze wilde niet langer daar blijven liggen, ze werd koud en lusteloos.
Pier werkte, - of dacht hij aan Nel? - Och, onzin. Waarom zou hij bekoord zijn
door dit eenvoudige kind, dat niet eens mooi was? - Een stem in haar gaf onmiddellijk
antwoord: juist door die eenvoud, - maar ze wilde het niet hooren.
Ze liep naar hem toe. - Wil je ook iets hebben? zal ik een boterhammetje klaar
maken?
- Hè? zei hij, en keek op, een beetje verschrikt, overrompeld; - zijn aandacht moest
gespannen zijn geweest op zijn werk.
- Neen, niets, ik kom straks binnen. Ja, misschien toch een boterham.
- Nou vent, zei ze, als sprak ze tegen een kind. Ze sneed wat brood en zette versche
koffie; soms ging ze eieren bakken in de keuken. Door die kleine zorgen voelde ze
zich weer opgenomen in den grooten levensstroom.
Het duurde lang voor Pier zijn eerste briefje aan Nel schreef, - bijna
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drie weken na zijn korte bezoek. Hij zat er avond aan avond over te denken en werkte
wel wat onderwijl, maar tusschen zijn zakenpapieren verborg hij een kladje, zonder
aanhef, enkele losse zinnen, schijnbaar achteloos en vluchtig neergeschreven. Voor
het naar bed gaan verbrandde hij het zorgvuldig, maar den avond van den volgenden
dag begon hij opnieuw. Hij noemde het ‘mijn mooie papiertje,’ hij speelde dat zijn
verliefdheid daar tijdelijk op over ging en koesterde het met zijn blikken. - In dien
tijd zag hij Nel enkele malen; ze kwam op uitnoodiging van Minke bij hen eten; ook
zorgde hij ervoor haar op straat te ontmoeten. Eens zei hij, met haar oploopend: Mijn
berekeningen falen niet, Nel. Ze keek hem aan en zag zijn streelenden blik; - nu dorst
ze niets te vragen. Maar schichtig nam ze afscheid op den hoek van een straat. - Toe,
jij moet den anderen kant op, laat mij nu zoo - alleen. - Hij weerstreefde haar niet,
hij nam de houding aan van een onderdanig en dankbaar man. Maar zonder
heimelijkheid keek hij haar na, en mompelde eens: Zooals een Katholiek mag zeggen:
ik kom uit de vroegmis, en de ander weet dan dat hij voor Maria heeft geknield, zoo mag ik zeggen: Ik heb Nel Viardi ontmoet, en ik wil haar zoo lang mogelijk zien.
De menschheid moet kunnen vereeren.
Dat eerste briefje viel hem niet zwaar, - met opzet deed hij er zoo lang over. Het
gaf glans aan zijn dagen, te weten dat hij haar schrijven zou, - voorzichtig en
beheerscht, en toch ook zoo zalig roekeloos en bedwelmend. Indirect schrijven over
zijn liefde, doen alsof die van zelf sprak, en lang geleden gebiecht was. Liefde? och, aanbidding. Aanbidding van dat goddelijk-naïve in haar, - dat wel weten en toch
niet durven begrijpen, - de aarzeling van de ziel tegenover de intuïtie der zinnen.
Natuurlijk was hij ook verliefd, - anders dan de vele vorige malen in zijn leven. Altijd
weer anders, en altijd hetzelfde, - nu zoo vurig en speelsch, zoo jongensachtig ‘erg’,
en toch betoomd. Hij schreef op 't laatst:
Mijn zuiver lief, ik smaak de eeuwigheid
Van dit uw lijfelijk en stralend wezen.
Door hier te zijn, en enkel die gij zijt,
Hebt gij mijn hart van d'aardsche last genezen.

Niets meer, - en onderteekende het: P.W. Nu dacht hij het zich in, hoe ze hierop zou
reageeren, en het vervuldde hem dagen lang. Hij was vriendelijk tegen Minke, hij
ging met haar uit, - 's avonds hoefde hij nu niet meer te werken. Eenmaal belde hij
haar op: Ik wilde tot kwart voor acht op kantoor blijven, dan naar den schouwburg
gaan, - met jou, en na afloop wat soupeeren.
Minke's stem klonk kinderlijk-verheugd. - Ja, heel goed, - maar soupeeren? wij
samen?
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- Ja, zei hij, - dacht je wie anders?
- Nou, To en Gerard, natuurlijk.
- Hm, zei hij langgerekt, - ik vind het nu eens leuker wij alleen. - Eigenlijk had
hij aan de vrienden Soesman heel niet gedacht den laatsten tijd.
- Vind je het gek? als we ze zouden ontmoeten? - ging hij voort, - we kunnen
zeggen dat we een gedenkdag vieren.
- Och, we hoeven niets te zeggen. En moeder? (Zoo nu en dan wilde Minke hooren
dat hij nog altijd niet van haar moeder hield.)
- Neen, die laten we beslist thuis, vanavond.
Ze glimlachte en voelde zich heel luchtig worden. Met Pier uit, feestelijk, als in
den tijd toen ze niet samen mochten zijn.
En Pier stelde zich dien avond voor, dat hij eens zoo met Nel zou zitten heimelijk,
en toch zoo uitdagend in het openbaar, - in den schouwburg, aan een klein tafeltje
in een restaurant. Niet hier, - in den Haag misschien. Heimelijk, omdat niemand zijn
gevoelens kende, - niemand dan zij. Hoe zou ze zijn gedichtje hebben gelezen? Hij
vond het zelf niet mooi, hij voelde poëzie alleen in den derden regel: En enkel die
gij zijt, - maar herhaalde dat dan ook honderd keer. ‘En enkel die gij zijt,’ wetend
dat deze lichte bedwelming zijn oogen een stralenden blik gaf.
Minke genoot. Ze zagen een aardig Fransch blijspel en ontmoetten veel kennissen;
- gedurende de pauze was het, alsof ze receptie hielden in hun loge. Minke voelde
dat ze er goed uitzag, ze had wat kleur, en het gedempte licht maakte haar oogen
groot en donker. To en Gerard waren heel hartelijk, - Het heeft iets aardigs, zei Minke,
met de haar eigen wat studentikooze openhartigheid, je vrienden een poos niet te
ontmoeten, omdat - lach niet - omdat dan het weerzien zoo prettig is en zoo frisch.
- To, ik wist niet dat je zoo'n beeld van een japon had.
Gerard vroeg: Wat doen jullie na afloop?
- Niets zeggen, zei Pier, - nu is het leven nog zoo goed, - en hij fluisterde: We zijn
bij mijn schoonmoeder geïnviteerd.
- En, hoorde hij Minke vragen, zien jullie iets van Nel Viardi?
- Weinig.
- Wij heel veel, wierp hij er tusschen.
- Nee, zei To, ze is er den laatsten tijd niet geweest, - maar ze heeft bij jullie
gegeten, dacht ik. Ze is dol op de jongens, vooral op Pieter.
- Zoo, - ik dacht op Pier.
- Ze durft me nauwelijks aan te kijken, zei Pier.
- Is ze er niet van avond?
Niemand had haar gezien.
Ze was er wel, ze zat op de hoogste gaanderij, en was laat gekomen. Nog juist niet
te laat om Pier en Minke in hun loge te ontdekken, en iets
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te zien van Pier's glanzenden blik. Die gold nu haar, zijn vrouw. Hij boog zijn hoofd
naar haar toe, zijn lippen bewogen; zij luisterde en knikte levendig: Ja. Haar handen,
in haar schoot, speelden met haar kralen. Plotseling werd alles donker, alleen het
tooneel was verlicht, - Nel wendde onwillekeurig haar hoofd daarnaar toe. En die
opengelegde kamer, die haar altijd weer aan het poppenhuis uit haar jeugd deed
denken, boeide haar. - Dit was tevens een groote ontspanning, want de laatste dagen
had ze bijna uitsluitend aan Pier gedacht, - aan dat versje, - wat het beteekende, wat hij van haar wilde, - en hoe ze zich nu houden moest. Ze overlegde dat ze het
aan Minke kon laten lezen, - misschien was ze dat wel verplicht, maar diep in haar
hart wist ze, dat ze het niet zou doen. (Ook Pier had deze mogelijkheid gezien, maar
hij zei zichzelf dadelijk: dat doet geen vrouw.) - Ze had geen zekerheid, dat het
gedichtje van hemzelf was, evenmin dat het op haar sloeg. - Op wie anders? wierp
ze zichzelf tegen, hij heeft het toch aan jou gestuurd? Ze zou naar hem toe willen
gaan, ze zou stilletjes willen zeggen: Maar Pier, doe nooit weer zooiets, nooit, - ook
niet dat van laatst, op mijn kamer, die bloemen - Hield hij van haar? Deze vreemde
man? Ze was bang voor hem. Ze zou graag zijn gezicht zien, hoewel ze zijn glimlach
te week vond. Vreemd, en zijn geest was toch hard. Hoe moest dit verder gaan? Ze
zou hem niet antwoorden. Het m o c h t niet verder gaan. Misschien moest ze langs
haar neus-weg zeggen: Aardig versje wel, beetje hoogdravend, - maar ze voelde dat
ze dit niet zou kunnen. Het schokte haar even, hem met Minke samen te zien, toch
gaf ze er zich geen rekenschap van, dat ze hem dus al eenigszins in bezit had genomen.
Ze was naar den schouwburg gegaan om afleiding van haar dwingende gedachten
te zoeken, en heimelijk om hem te zien. Maar nu kon ze hem niet meer onderscheiden
en het spel pakte haar. Was zij zelf als dit jonge meisje, dat flirtte met een getrouwden
man, en het gaf wel honderd dwaze verwikkelingen, maar liep op niets uit? Het
publiek nam het zoo luchtig op, het begon dadelijk maar te lachen. Naast haar zat
een welgedane burgerman, die bij ieder groot of innig woord van het meisje grinnikte,
en dan zijn vrouw aanstootte in niet te bedwingen pret. Het kwam haar bijna voor,
dat het publiek het stuk maakte, door er zoo op te reageeren. Toen het pauze was,
wilde ze weg loopen, naar huis, - maar de pantomime in die loge beneden hield haar
vast. De zelfbewustheid van Minke - het kon niet waar zijn dat Pier versjes schreef
voor andere vrouwen, - in Minke's nabijheid werd dit onmogelijk. Kijk, ze lachte
om het denkbeeld alleen. Pier, voor wien ze zooveel had opgeofferd, dien ze gered
had, en twee kinderen gegeven, - Pier was haar levenslange dankbaarheid
verschuldigd. - Maar dankbaar is de menschheid niet, Minke, en je offerde voor
jezelf, voor jezelf, hoor je, om aan je eigen begeerten te voldoen. Nel leunde over
de balustrade en
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schrok, want Gerard Soesman had vluchtig omhoog gekeken. Ze kon gezien worden,
- ze moest weggaan. Maar ze ging weer op de smalle bank zitten, naast den man die
zoo goedlachsch was, en zag het stuk ten einde.
Toen ze daarna thuis kwam, haalde ze den brief te voorschijn, dien ze voor zichzelf
verstopt had, omdat ze hem nooit meer wilde lezen, - en vouwde met trillende handen
het papier open.
En Minke stapte het restaurant binnen waar ze met Pier zou soupeeren. Ze liep
rechtop en triomfantelijk als vroeger, in den tijd toen ze Adri het hoofd moest bieden.
Pier had dien morgen geen vrijheid van gedachten, onophoudelijk werd er iets van
hem geëischt. Hij moest raad geven, beslissen, de uitkomsten van een onderzoek
samenvatten en vastleggen, bezoekers te woord staan, nieuw werk uitdeelen. Hij
bleef op kantoor koffiedrinken, maar om kwart voor tweeën liep hij eensklaps weg,
de straat op. Nu wilde hij Nel ontmoeten. Een week geleden stuurde hij haar dien
brief, - een leven lag er tusschen toen en nu; - hij had zich gevoed met die enkele
woorden aan haar en had gewacht, - maar nu voelde hij zich voortgedreven: haar
zien en trotseer en, haar liefhebben en veroveren. Wat hij zeggen zou, wist hij niet,
- maar glimlachen en naar haar kijken, en heel blij zijn. Hij liep door de drukke
binnenstad en voelde: het werd voorjaar, de lucht was niet koud meer, en de loop
van de menschen werd anders, minder haastig en bezorgd. Op de bloemmarkt werden
veel tulpen verkocht en de eerste madelieven in aardkluitjes. De gedachte schoot
door hem heen: Als ik een hand-vol bloemen had, en die aan haar geven kon. - Hij
stond stil, en plukte madelieven. Onaanzienlijk waren ze, kort van steel; hij liet ze
in zijn jaszak glijden, en betaalde, - en schoot weer haastig tusschen de menschen
door. Een zijstraat in, en dan het stille plein over; - Nel moest van den anderen kant
komen. Misschien deed hij het best te wachten bij den ingang van het gebouw? Hij
stond er om vijf minuten voor tweeën. Haar te zullen zien, - en te weten dat zij wist....
Ze kwam nog niet, - maar dit wachten was goed, nu trok het leven samen in dit
oogenblik. Of ze verwonderd zou zijn? - Ik ben een vrij man, Nel; zeker, ik heb
Minke lief, ik doe haar geen onrecht, ik wil niets anders dan dat je mij ook zult
liefhebben. Ik ben eenzaam zonder jou, - de kinderen zijn me niet genoeg, en mijn
werk? maar ik kan niet alles geven in mijn werk, het is zoo verstandig en - neen, niet
dor, maar zoo streng en afgepast. Ik ben weggeloopen om jou te zien; waar blijf je,
kind?
Een torenklok speelde het volle uur, gaf twee slagen die lang nadreunden door de
heldere lucht. Hij bleef nog staan, vijf minuten; toen liep hij om het gebouw heen.
Er was een smalle ingang aan den achterkant, mogelijk
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dat Nel daardooor binnen was gegaan. - Met groote stappen liep hij naar zijn kantoor
terug.
Om vijf uur kon hij onmogelijk weg; om zes uur, nadat het personeel hem gegroet
had, zat hij nadenkend achter zijn bureau, en zei zichzelf: ik kan haar niet meer
opgeven, ik m o e t verder gaan. Wat de wereld me ook zou bieden als ik terugkeerde,
het is me niet mogelijk, - ik w i l dit, met alle kracht die in me is. Noem het slecht,
onverantwoordelijk, die woorden raken me niet. Ik wil Minke niet tekort doen, maar
ik heb Nel lief. Misschien zal de liefde voor een vrouw eens mijn ondergang zijn, ik zal er dan tevergeefs tegen strijden. Een uur geleden kon ik niet weg loopen om
haar te zien, - maar ik wist dat ik haar op een anderen tijd zien zou. Ik kan haar ook
schrijven, - ja, misschien is het het beste dat ik haar eerst schrijf. - Hij nam de telefoon
op.
- Minke? ja, hoor eens, ik ben om half zeven thuis, - wat zullen we vanavond doen?
- O, heb je To gevraagd, - To alleen? met Nel, - zoo, een vrouwenavond, gaan jullie
een club oprichten? Ik zou met Gerard kunnen uitgaan; - nou, tot dadelijk.
Nel kwam, dien avond. Achter To Soesman stapte ze de kamer binnen en blikte
even, schuw, naar hem op, terwijl ze hem een hand gaf. In haar oogen zag hij de
nieuwsgierigheid als van een heel jong meisje, en hij dacht aan de madeliefjes in zijn
jaszak, die hij nog zou weten te gebruiken, zij het dan in woorden. Dergelijke kleine
attributen, hoe ouderwetsch ook, hadden hem altijd geholpen. To en Minke, in een
hoek van de kamer buiten den lichtschijn van de lamp, begonnen een gesprek; Nel
zat in hun midden en luisterde zwijgend. Hij, aan de groote tafel, vouwde de krant
open, en merkte dat Minke hem kwijt wilde zijn. - Je mag de krant wel meenemen,
zei ze. Hij glimlachte. - Hebben jullie heusche geheimen? en stond meteen op.
- Zeg Pier, vroeg To, was het gezellig gisteravond bij je schoonmoeder?
Hij boog even. - Dank je. Maar Minke barstte uit: Och, we zijn er niet geweest,
we wilden eens samen soupeeren, zooals lang geleden, toen het niet mocht, hè Pier?
- Ja, ik had het jullie willen zeggen, maar h i j heeft zoo gauw een leugen bij de hand.
Je weet niet, Nel, hoe gek dat is: je wilt je mond open doen - voor de waarheid,
natuurlijk - en dan hoor je je echtgenoot een fantasie-antwoord geven. Nou fronst
hij zijn wenkbrauwen, en is nog boos ook.
Pier haalde zijn schouders op. Wat hem stak, was haar luide en triomfantelijke
toon.
- Misschien houdt hij niet van de waarheid, zei Nel.
Hij trachtte haar blik op te vangen, maar ze bloosde, en keek voor zich uit.
To Soesman bepleitte nog haar goed recht als v r i e n d te worden
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behandeld; ze meende althans, - of hoopte .... Minke gaf haar overvloedig gelijk.
Pier stond bij de deur en keek naar hen; op dat oogenblik voelde hij minachting
voor alle vrouwen. Spottend zei hij: Dames, merkt mijn smadelijken aftocht, en praat
er nog lang en behagelijk over. - Toen ging hij. Uit de keuken haalde hij een kristallen
vingerkom, vulde die met water en liet de verlepte bloempjes uit zijn jaszak daarop
drijven; het bakje zette hij voor zich op zijn bureau. - Nu had hij tijd voor een brief
aan Nel; - hij steunde zijn hoofd in zijn handen. - Je zit daar bij mijn vrouw en de
vrouw van Gerard Soesman, dacht hij; - zal je worden als een van die beiden? - maar
je bent mooier, en hebt een beteren aanleg. Als je moeder wordt, zal je dien aanleg
misschien geheel ontvouwen, dan zal je groot worden, zooals mijn moeder was, door
alles wat je draagt en lijdt. Er is maar één grootheid voor de vrouw: die van het
moederschap, - al het andere is namaak. Het moederschap eischt ontzaglijk veel, dat weet Minke niet, - en dat weet jij ook nog niet, Nel; maar ik heb je lief, want je
bent van het goede soort. - Dit alles, dacht hij, zou hij haar kunnen schrijven, maar:
het goede soort was niet gelukkig uitgedrukt, daarvoor moest hij betere woorden
zoeken. Vondel zei: Het hemelsche geslacht, - in eenigszins ander verband, weliswaar.
‘A1 wie door ootmoed wordt herboren, Die is van 't hemelsche geslacht.’ - Uit de
portefeuille die hij in zijn borstzak droeg, nam hij een portret van zijn moeder. Een
onaanzienlijke vrouw, - ze had zelfs de trekken van aardsche leelijkheid, maar het
leven had haar ontroerend mooi gemaakt. Zoo triomfeerde, glansrijk, de geest over
het lichaam. Maar als Minke triomfeerde, dacht hij verder, dan was dat iets
minderwaardigs, een prat gaan op de liefde van een man. ‘Hij wilde met mij samen
soupeeren, zooals lang geleden, toen het niet mocht.’
- Nel, zou hij schrijven, wees niet blind voor de liefde van een man. - Hij
glimlachte. - Dit heeft een dubbele beteekenis, kind: Laat het geluk niet aan je voorbij
gaan - maar dit komt in de tweede plaats - in de eerste plaats: Verhef je nooit op de
liefde, en je waarde zal onvergankelijk zijn.
Hij borg de beeltenis van zijn moeder weg, legde papier voor zich neer.
Als hij weer een kort versje kon schrijven? - ze zou hem dan eerder herkennen.
Langen tijd dacht hij na, toen schreef hij:
De groote moeders der menschheid vroegen niet naar geluk of smart,
Zij leefden zooals zij naar diepsten aanleg leven moesten.
Maar de maagden die roekeloos hun eigen krans verwoesten,
Zij zullen te vroeg verdorren door de zelfzucht van hun hart.

Verder ging het niet.
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Er werd op zijn deur geklopt, en op zijn: Ja! kwam Nel binnen. Ze liep als een kind
zoo voorzichtig met een kop thee in haar handen.
- Minke vroeg of ik je dit wilde brengen.
Hij sloeg zijn oogen naar haar op, maar haar aandacht was in zichzelf gekeerd.
- Dank je, Nel. Kijk, dit had ik jou willen brengen, vanmiddag. - Hij legde zijn
hand om het glazen bakje heen; - maar ik heb je niet gezien, en nu hangen ze slap.
- Ik heb jou wel gezien.
- Och, zei hij, was naar me toegekomen! - Nu ontmoetten hun oogen elkaar, de
hare waren donker en onrustig. - Ik wist niet dat je daar stond om m ij. - Met een
klein lachje wendde ze zich om. - Ik geloof dat je me voor den gek houdt.
- Neen, zei hij dringend, - je hebt toch mijn brief gekregen? Ik was je nu ook aan
't schrijven, - lees dit eens.
Ze schudde haar hoofd. - Ik durf niet.
Hij stond op, het papier in zijn handen. - Het zijn maar vier regels, kijk.
Ze las, blijkbaar met inspanning; - het duurde lang. Eindelijk legde ze het papier
weer op de schrijftafel. - Waarom - heb je dit geschreven? In haar aarzelende woorden
klonk meer dan één vraag.
- Omdat ik van je houd. - Het is geen waarschuwing, - ik weet hoe je bent.
Ze deed een stap naar hem toe, raakte heel licht zijn arm aan. - Maar...
Neen, ik begrijp het niet. Een felle blos steeg naar haar wangen.
Hij keek op haar neer, glimlachend; zijn heldere oogen glansden sterk.
- Je moet terug gaan, zei hij, maar zonder dien prachtigen blos. - Nu blies hij op
haar wangen, speels, kinderlijk, - en ze bloosde nog dieper, sloeg haar handen voor
haar gezicht.
- Nel, ik zal je schrijven, wees niet boos op me. Hangt je mantel in de gang? Is er
een zak in?
Ze dacht na, en zei bijna fluisterend: Aan den binnenkant.
- Goed, - lieveling.
Ze stond nog onbewegelijk, en keek voor zich uit; er was een spanning in haar,
die haar gezicht smartelijk maakte.
Ze moet nu gaan, dacht hij, maar hij dorst niets te zeggen. - Gelukkig, ze liep naar
de deur, - de blos van haar wangen was weg.
Hij ging weer aan zijn bureau zitten, bekeek langen tijd de madeliefjes, waarvan
enkele zich begonnen op te richten, en voelde een diepe blijdschap in zich. - Nu
mocht hij haar schrijven, en kon zich wat meer laten gaan. Ze wist dat hij haar lief
had, ze geloofde hem. Ze was aanbiddelijk geweest in haar verwarring, - maar toen
ze wegliep, had ze zekerheid, juist doordat hij haar niet had gekust. Wellicht kon hij
haar morgen zien in
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haar eigen huis? - op die hooge, eenzame kamer. Hij zou haar een ontmoeting
voorstellen, - maar voorzichtig, niet teveel aandringen, - deze tijd was zoo heerlijk.
De lichte bedwelming van het beloofde, nog niet genotene.... Hij hield van haar, en
ze wist het, ze zou er dag en nacht aan denken, ze zou heel langzaam-aan naar hem
gaan verlangen. Als er een ander was, dan zou ze dien opgeven, en zou van hem zijn
op 't laatst, eindelijk, maar dan ook ten volle. - Hij spreidde zijn armen uit en ademde
diep. Het leven was heerlijk, zoo heerlijk als maar enkelen wisten, want de meeste
menschen trokken muren op tusschen geluk-door-schoonheid, en geluk-door-liefde,
- of goedheid, of vrome ontroering, - maar hij wilde den eenen god belijden van de
vreugd. ‘Lieveling, schreef hij, ik ben gelukkig, want het leven geeft me het ééne
groote geluk van waarlijk te leven.’
Den volgenden dag ontving hij haar eersten brief. Hij had gezegd dat hij haar om
vijf uur van haar werk zou komen halen, maar ze antwoordde: Je moet niet komen,
- ik wil het niet. Er is iemand van wien ik houd, ik zal je ook zijn naam zeggen: Hans
Von Preis. Hij heeft hier gewoond, een tijd-lang zag ik hem veel, ik meende ook dat
hij van mij hield, - maar toen is hij weggegaan. Wat er tusschen ons gebeurd is - ik
heb me er al zoo vaak in verdiept, - ik doe het langzamerhand niet meer, - het blijft
een triest raadsel. - Ik schrijf je dit, - ik weet niet goed waarom; het doet pijn, dat jij
van liefde praat. En ik denk aan Minke.... Nel.
Hij las dit briefje eenige keeren, toen glimlachte hij en zei zichzelf:
Door den naam van dien man te noemen, geeft ze haar liefde prijs. Ze zal me niet
zien om vijf uur, maar me wel verwachten, en veel zich verdiepen in ‘wat er tusschen
ons gebeurd is’. Zoo neem ik toch de plaats in van dien ander.
En weer vroeg Minke in den nacht of hij van Nel hield. Ze was opgestaan, ze
meende dat Pieter riep. Toen ze terugkwam in haar kamer, ging ze op den rand van
haar bed zitten. Ze zei: Je zult het zeker nog heel dikwijls loochenen?
Hij antwoordde: Dat hangt van jou af, kind.
- Weet je nog hoe je mij liefhad, in 't begin?
- Natuurlijk, dat zal ik nooit vergeten.
- Moet je juist aan een ander gebonden zijn om tot die hevigheid te geraken? Hij
voelde een warme en liefdevolle ontferming voor haar.
- Kom eens bij me, - nee, hier, - dicht bij me. Nou, hoor eens: Je hebt gezegd dat
je Adri zoudt vergeten, en - nee, - hij legde zijn lippen op haar mond - laat me eerst
uitspreken. Ik blijf voor je: de man met het verleden; je denkt: zoo heeft hij vroeger
gedaan, zoo zal hij weer doen, - je hebt jezelf dus overschat. En hoewel je nu de
moeder van mijn twee groote jongens bent....
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- Dat heeft er allemaal niets mee te maken, prevelde ze.
Hij sloeg zijn arm om haar heen. - Dat heeft het wel, - jij houdt je niet aan je
belofte. - En nu zijn we bijna tien jaar getrouwd, en aan mijn gevoel voor jou is niets
veranderd, - maar jij wilt blijkbaar een slapeloozen nacht hebben.
Ze antwoordde niet, - ze wilde zoo graag gerustgesteld zijn. Maar in zijn stem was
iets heel licht spottends, alsof hij met een kind sprak. - Je gelijke word ik nooit, dacht
ze; - jij, met je dwaze moeder-vereering, je hebt toch minachting voor ‘de vrouw’.
- Ze zag haar eigen moeder voor zich, van wie ze hield om al dat vertrouwde aan
haar. En Pier's afkeuring kon ze wel eens begrijpen, maar ze vond hem dan toch
liefdeloos en hard. Waarom de eene vrouw zoo hoog te verheffen ten koste van de
andere? Eens was zijzelf de aangebedene geweest, zij, na Adri. En als hij dan nu van
Nel wilde houden....
Een oogenblik dacht ze, vol schamperheid: Het kind moet het zelf weten, als ze
deze ‘liefde’ aanvaarden wil... Maar meteen sloeg haar stemming om.
Pier had zijn hoofd op haar schouder gelegd en deed of hij sliep. Hij was haar
man, ze zou hem nooit afstaan. - In Adri had hij zich vergist, - zoo werd zij toch de
eerste voor hem. Het was zijn aard in een vrouw ontzettend veel te zien, - daardoor
m o e s t hij zich wel eens vergissen.
- Slaap je? vroeg ze zacht.
Hij antwoordde niet, en ze duwde voorzichtig het kussen onder zijn hoofd.
(Slot volgt).
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Madonna in den herfst
door Roel Houwink
De laatste blaêren dwarlen neder
en zinken traag aan haren schoot voorbij en o de hemel wikkelt teeder
zijn zilv'ren mantel heen om Haar en mij.
de purpren vlammen van al aarde's ooft
dooven aan haar ontschoeide voeten:
wat ik haar stamelend had toebeloofd
zal ganschelijk versterven moeten.
maar nu zoo dicht ik ben met Haar te saâm,
een wijl verscholen voor den sluwen dood,
neemt zij mij af het schandkleed van mijn naam
en maakt mij naakt als 't kind op Haren schoot.
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Moeder Tatsja
een Estische vertelling
door Jan Veldman
Aan Cyriel Buysse.

I.
TROUWEN, zou dat nog heerlijker zijn dan den Tsaar zien? Tatsja had het zich in
deze dagen vele malen afgevraagd. O, ze hield wel van Dmitri, maar toch om altijd
met hem te moeten wonen en te leven.... Ze wist het zelf niet. En erover spreken
durfde ze evenmin. Tante, bij wie ze als jeugdige wees onderdak had gevonden, zou
haar uitlachen en tevens boos worden. Ze was immers veel te blij dat Tatsja nu het
leven zou ingaan. En dan nog wel zoo goed! Een veerschipper met een eigen pont
en een eigen huis! Ze zou twintig kaarsen branden indien haar dochters zoo iets te
beurt viel. Dat wist Tatsja en daarom zweeg zij, en trok in gezelschap haar mond tot
een blijden lach. Innerlijk twijfelde ze, nachtenlang. Den Tsaar zien, ja dat was het
heerlijkste oogenblik van haar leven geweest. Niet zoo maar op een plaatje, doch in
werkelijkheid met bewegende handen. Vele menschen verdrongen zich op de trottoirs
van de Newaprospekt, in afwachting van het Tsaarlijk rijtuig. Toen verloor Tatsja een klein meisje nog - de beschermende hand en, gestuwd in de menigte, viel ze van
den stoeprand, juist tusschen de opgestelde lijfwacht. Op hetzelfde oogenblik
passeerde de stoet, zij zag den Tsaar het hoofd terzij wenden, kijkend naar het meisje
dat tegen den geweerkolf steunde. Dan was het voorbij. Echter, bij het stijgen der
jaren, groeide de herinnering uit tot een groote gebeurtenis en allengs verkleinde de
afstand tusschen het Tsaarlijk gespan en het boerenmeisje. De eerste en eenige keer
in de hoofdstad en dan den Tsaar zien, heel het dorp had er maandenlang over
gesproken en nu, bij Tatsja's komende trouwfeest, werd dat voorval, met steeds
kleuriger linten omwonden, weder opgehaald, al waren sindsdien zes sneeuwwinters
verloopen. Tatsja zelf dacht dagelijks aan haar avontuur en in verbeelding zweefde
de Tsaar voor haar geest, gelijk hij daar had gezeten met heel veel goud en zilver en
zijn mooien, vollen baard. Of hij een kroon gedragen had, zie, dat wist ze niet precies
meer, en met haar vijftienjarigen leeftijd leek haar dat ook wel een beetje zonderling,
hoewel ze dat nooit den buren zei. Wanneer die haar er naar vroegen, weifelde ze en
.... de vraagsters waren overtuigd dat de kroon wèl gebruikt was.
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Dmitri hoorde de geschiedenis graag en zijn mooie oogen konden dan zóó lichten,
dat Tatsja noodzakelijk op zijn knie moest zitten met de armen om zijn sterken nek.
Ze sponnen samen het verhaal nog veel verder uit totdat Dmitri haar onder wilde
kussen plaagde, dat ze toch eigenlijk veel te jong was om te trouwen. Als Dmitri zoo
deed vond ze hem niet aardig, werd ze zelfs een beetje bang, en daarom zag ze er
tegen op met hem ter kerke te trekken. Maar tante wilde, Dmitri wilde, de pope wilde,
het dorp wilde, dus de trouwdag kwam. Vooraf werden ze nog afzonderlijk bij den
pope geroepen die hen wees op den grooten stap, den grootsten in het leven, gelijk
hij zeide, en hen in God's hoede aanbeval.
Met een overdaad zoet geurende berkentakken werd de bruiloft gevierd en de
feestdrank aangeroerd tot de gasten zingende en dansende vertrokken.
Tatsja bleef alleen met Dmitri, voor het eerst.

2.
Staande in de deurpost kon ze Dmitri zien gaan, steeds maar op en neer van de eenen
oever naar den anderen. De zon straalde hoog en diep lagen de onafzienbare velden
te branden onder den blauwen hemel. Dmitri's roode hemd kleurde fel tegen de
groenende landen. Met trots volgde Tatsja hem in zijn bezigheden, bedenkend hoe
hij zou zweeten in zijn vreemd gekerfde hals. Maar straks kwam hij thuis, aten ze
samen de soep uit den aarden schotel, gek-doend als twee heele jonge kinderen. Van
werkster in tante's woning tot baas in eigen huis, waar nog wel iets meer stond dan
een bed, een stoel en een tafel, dat was wèl een verandering. Nu liep ze met een
zelfgekochten hoofddoek en dezen winter zou ze eigen laarzen krijgen. Ook nieuwe
wanten had Dmitri haar beloofd. En het huis was zoo mooi dat ze niet kon begrijpen,
dat het ook haar toebehoorde. Hoe had ze vrees kunnen koesteren voor Dmitri en
hun huwelijk! Ze voelde zich thans zoo heel, heel gelukkig! Had ze ooit geweten dat
het leven zoo iets kon bieden? Het leven, dat vroeger voor haar niets anders
beteekende dan een zwoegen van 's morgens vroeg tot 's avonds spa, een slaafsch
werken voor anderen, zonder ooit een woord van waardeering, van dankbaarheid,
of het moest zijn tante's bittere kus op haar trouwdag. Had ze dat ooit geweten?
Zie, dat was het juist: kleine Tatsja kende het leven niet. Het ging in de jeugd langs
haar gelijk een sombere voorbijganger in den grijzen mist, en thans als een vroolijke,
lichte, nimmer eindigende zomerdag. Maar grijpen deed het Tatsja niet. Ze aanvaardde
het gelijk ze alle smart en vreugde ondergaan had, schier gedachteloos. De morgen
kwam, de middag gloeide, de avond ging, een nieuwe ochtend lichtte aan.... en Tatsja
volbracht haar dagtaak.
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Echter aan de ontmoeting met den Tsaar dacht zij niet meer. Dit gebeuren, dat haar
als kind steeds een steun en een troost in moeilijke oogen-blikken was geweest,
waardoor ze zich voorhield, dat God haar wel bizonder lief moest hebben, wijl Hij
dit avontuur voor haar had geschapen, scheen uit haar gedacht en wereld verdrongen
te zijn door al het nieuwe, al het geluk.
Toen op een avond - Tatsja was in haar zevende maand en begon den arbeid
moeizaam te verrichten - terwijl de regen tegen de ruiten kletterde en het klotsen van
de rivier tegen de pont in de woonkamer gehoord werd, zeide Tatsja ineens, zonder
eenige aanleiding, tot Dmitri:
- Geloof je, kunnen we tot Vadertje Tsaar bidden?
Verbaasd keek de man van zijn timmerwerk op.
- Bidden tot Vadertje Tsaar? Waarom?
Even bleef het stil. De regen droop langs de ruiten en Tatsja telde vele
waterstreepjes alvorens ze antwoordde:
- Ik ben bang voor straks - en dringender. - Kan ik bidden tot hem?
Dmitri legde de plank neer, trok zijn wenkbrauwen tot een boog van bevreemding.
- Bang? Iedere vrouw....
- Kàn ik tot hem bidden?
Heel kort klonk de vraag, haast bits.
Nu dacht Dmitri ernstig na voor dat het er bijkans diepzinnig uitkwam:
- Bidden.... tot den Tsaar.... dat kan toch niet....
- Maar waarom niet?
Diepe denkrimpels in Dmitri's voorhoofd, dan, als schoot de waarheid gelijk een
lichtende straal door zijn hersenen, vervolgde hij vlug:
- Wel, dat gaat niet, hij leeft immers nog! En heiligen zijn altijd bij God en de
Madonna.
- Zoo.
Meer antwoordde Tatsja niet en nooit sprak zij later er over; alleen verhing zij de
Tsaarlijke beeltenis van boven haar bed naar de woonkamer.
Stilaan volgroeiden haar maanden tot, zonder moeite, het kind ter wereld kwam.
De jongen bleek kerngezond, schreeuwde weinig en zelfs van de tallooze
nieuwsgierige buurvrouwen die de wieg voortdurend belegerden, trok hij zich niets
aan. En allen prezen Tatsja als heel gelukkig en dat begreep ze zelf ook, doch de
verwachte vreugde gaf het haar niet. Dmitri evenwel vergat in volle overgave voor
zijn zoon meerdere malen zijn veerboot.

3.
Tot op een dag in den nazomer de eerste slag viel. De herfstvlagen waren
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over de velden gegaan, met zich voerend een zoo scherpe, venijnige koude dat Tatsja
dien ochtend de pelskist onder het raam had gesleept en, omgeven door haar drie
jongens, de noodzakelijkste herstellingen verrichtte. Vreugde gonsde in haar hoofd:
weldra zou de winter weder daar zijn, de heerlijke Estische winter met zijn sneeuw
en ijslast. Als kind van het land vond Tatsja dezen tijd den prettigsten van heel het
jaar en het scheen als voelde ze nu reeds de opwekkend-frissche koude door haar
lichaam trillen. De drie zoontjes - thans zes, vier en drie jaar - bekommerden zich
niet veel om Moeder's komende heerlijkheid, of het moest zijn de aanblik van de
pelsjassen die hen tot een oorverdoovend wolvengehuil inspireerde, waardoor Tatsja
zoo boos werd, dat ze vanaf den drempel Dmitri ging roepen. In dat moment gebeurde
het: een scheepsromp .... een onverwrikbare pont .... Dmitri die trachtte te springen
.. een gekraak .... gillen .... Door rooden nevel stortte Tatsja in een wereld van
leegheid.
Terwijl de menschen de uitvaart regelden en het lijkbidden het huis met droeven
klacht vervulde, schokte Tatsja's lijf op het omwoelde bed, nauw in bedwang
gehouden door vele handen. Uren lag zij daar, nu eens angstig-langzaam ademend,
dan weer in krampachtig lichaamswringen, kreten slakend welke uitgroeiden tot een
aanhoudenden jammer tot ze eindelijk in een verdoovenden slaap viel.
Intusschen beredderden de buren de woning en baden om beurten voor Dmitri's
zielerust. Zoo druk hadden ze het, dat niemand bemerkte hoe Tatsja laat in den nacht
de oogen opende. Slechts langzaam week de versuffing die gelijk een sluier haar
denken omhulde. Haar lijf voelde loodzwaar als had ze vele weken het bed gehouden.
Toch kon dit niet zoo wezen, Dmitri immers .... Ongemerkt gleed ze terug in het
onwezenlijke. Toen ze weer ontwaakte - de zon streepte de kamer - wist ze zich
wonderlijk licht en een drang dwong haar het bed te verlaten. Wel duizelde ze even
onder het loopen doch na enkele passen ging het. Een schier ontstellende verbazing
doorvoer de vrouwen bij haar plotseling verschijnen; enkelen bekruisten zich, als
zagen ze een geest. Vast echter klonk Tatsja's stem:
- Ik dank jullie voor alles, doch ga nu naar huis, ik durf het alleen aan.
Tatsja bleef tegen de deurpost leunen en liet alle protesten langs zich glijden, wijl
ze een ongekende, innerlijke sterkte voelde.
En deze sterkte bleef den volgenden dag, bleef tijdens den uitvaart in de kerk, en
verliet haar evenmin in de volgende jaren, welke vol waren van zorgen voor haar
drie kinderen, die onbarmhartig het hunne eischten. Moeder Tatsja werkte, ze pakte
alles aan, ze ploegde haar kleine lapje grond, ze naaide en verstelde voor de menschen,
ze vertelde de kinderen over hun vader. Als in haar meisjestijd sjouwde ze dagen
aaneen, benutte zelfs den
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gewijden rustdag voor harden arbeid. Maar toch, het was alles anders dan vroeger,
verschillend ook van de gelukkige jaren met Dmitri, die haar nu zoo oneindig ver
lagen. Een muur scheen dat verleden gescheiden te hebben. Een stuwende kracht
dreef haar voort, zonder geweld, het leven in, dat haar thans gegrepen had.
Uiterlijk veranderde er weinig; slechts de beeltenis van den Tsaar verkreeg haar
oude plaats boven het bed, waar ook Dmitri, als veertienjarige jongen, een vergeelden
rechthoek op den pleistermuur vormde.
Aldus vergrijsden de jaren Tatsja's donkeren haartooi.

4.
Voorzeker was het geen gemakkelijke erfenis, die Dmitri zijn vrouw in hun drie
zoons had nagelaten. Want ofschoon Iwan, Alexeij en Kolja in den grootsten eenvoud
werden opgevoed, eischten ze toch iederen dag hun eten en drinken en bovendien
des Zondags een kleinigheid, die ze, naar eigen goeddunken, mochten besteden.
Tatsja begreep dit en trachtte deze wenschen te bevredigen, al kostte het haar dikwijls
veel moeite. Immers, al betoonden de dorpelingen vaak in daad hun medelijden met
haar gezin, een ieder had zijn eigen zorgen. Zoo zegende Tatsja in stilte elk jaar dat
het verleden dieper maakte en haar nader bracht tot moeder van volwassen zoons.
Jong nog verliet Iwan de dorpsschool om zich te voegen bij moeder op het land en
enkele jaren later kwam ook Alexeij Tatsja's taak verlichten. Zij beiden bewerkten
allengs alleen den akker rondom het huis en vaker kon Tatsja thans haar doorgroefde
handen in den schoot vouwen, wetend dat alles goed bezorgd werd.
Zoo verliepen de jaren. Tsaar Alexander was reeds lang opgevolgd door zijn zoon
Nicolaas, een feit dat in de wereld niet onopgemerkt voorbijging, doch dat Tatsja
zich nimmer bewust werd. Vadertje Tsaar bleef een en dezelfde voor haar, een, dien
zij in haar prille jeugd van heel dichtbij aanschouwd had, maar tot wien ze niet kon
bidden, gelijk Dmitri eenmaal zeide. In het groote paleis aan de Newa zetelde hij,
die voor Tatsja Godop-aarde beteekende. Bij het rimpelen van haar huid kon Tatsja
soms heele dagen over hem zitten denken, vooral nu zij, zooals tegenwoordig, zooveel
arbeid uit de hand genomen zag. Doch, als vroeger, er over spreken deed zij niet,
zelfs niet met den pope. Als een kostbaren schat borg zij haar, schier aanbiddende,
vereering in het diepste van haar ziel weg. Toen, door wilde geruchten, naderde het
oorlogsgevaar. Met verhitte koppen, heftig debatteerend, kwamen op een dag, midden
onder het werk, de zoons thuis. In het dorp was het aangeplakt: oorlog, opkomen!
Tatsja hoorde het aan, nauw begrijpend. Wat wist ze van oorlog? De alleroudsten
uit het dorp hadden wel eens verteld van veldslagen, van dood, verderf
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en verwoesting, maar wat beteekende dat voor een stil dorpsvrouwtje, wersten ver
van een provinciestad, dat de wereld niet kende? Voor haar was het voornaamste,
dat de Tsaar de mannen opriep ten strijde, de Tsaar, die hen zou leiden! En ze werd
heel boos, toen iemand haar smalend vertelde, dat de Tsaar wel in zijn paleis zou
blijven. Daarom zag ze met vreugde Iwan en Alexeij vertrekken, bloemen gaf ze hun
mede en lang wuifde ze de jongens, in hun mooie uniform, na. Aan de fronten, waar
granaten suisden, werd gevochten; in het dorp verzonk de zon in roode wolken,
klepelde de toren iederen avond eenlijk den vesper. Augustus-hitte drukte mensch
en dier ter neer, blinden bleven gansche middagen gesloten, op de steenen zocht een
ieder verkoeling. Elk jaar hetzelfde zomerbeeld. Toch was het anders dan vorige
jaren: er leefde onrust onder de menschen. 's Avonds kwamen ze vaker dan ooit
bijeen, bespraken den toestand, zooals ze dien in dikwijls dagenoude kranten lazen
en redetwistten over den naam van dezen of genen legercommandant. Ook Kolja
trok bijna iederen dag naar dit burenparlement, doch de gehoorde verhalen thuis
vertellen probeerde hij niet meer. In het eerst had Tatsja wel eenige belangstelling
getoond, doch al spoedig was alle gevoel voor werkelijkheid schier verdrongen door
haar ongebreidelde Tsarenverbeelding. Immers Iwan en Alexeij streden nu voor en
naast haar aardschen God; onder zijn bescherming kon hun geen kwaad overkomen,
de kogels zouden langs hun hoofden fluiten, bajonetten konden hen niet deeren. En
aan het einde van den oorlog zouden zij terugkeer en, overladen met geschenken
voor hun manhaftigen strijd, hun worsteling voor den Tsaar. Tevergeefs, trachtte
Kolja meermalen de vaart har er wonderlijke gedachten te stuiten, het lukte hem niet.
Alleen de enkele brieven der beide soldaten vermochten zulks een enkele maal te
bereiken. Na ontvangst daarvan, was altijd haar eerste bezigheid uit de provisiekast
een pakketje naar het front te sturen en heel lang praatte ze dan met Kolja over de
afwezigen.
Te dien tijde betreurde het dorp zijn eersten doode: zoon van de post-vrouw, een
jongen, dien iedereen kende. Tatsja vernam het van een buurvrouw, het werd thans
ernst. Zelden telde de pope zooveel vrouwen onder de mis, als dien volgenden
ochtend, en lang nadat het offer opgedragen was bleven velen nog in de kerk. Ook
Tatsja; vurig smeekte ze om het behoud van haar zoons; het scheen of bij de
doodstijding alle fantasie ineens wegviel, aan Tsaar noch zege dacht zij meer. Thuis
voor de Madonna brandde een bosch van kaarsen. Het mocht niet baten. Nog geen
jaar later werd de brief onder de deur geschoven. Kolja raapte hem op, scheurde met
bevende vingers het couvert. IJdele hoop, hij kende reeds het officieele document:
Alexeij... en moeder die het nog niet wist, wie hij het moest zeggen. Kolja was nog
jong, durfde dit niet te volbrengen; dies wentelde hij de last van zich en snelde schuw
de woning uit, den brief op tafel achterlatend.
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Zoo vond Tatsja hem bij haar terugkomst. Haar eigen kamer, de oude schilderijen,
de gladde tafel .... maar daarop de witte brief met verbroken sluiting, als eenig stuk
werkelijkheid. Iwan of Alexeij, het flitste door haar hersens terwijl de planken onder
haar deinden. Ze miste den moed het document te lezen. Gelijk een kat met dooden
prooi bevingerde zij den brief, hem telkens iets naar zich toehalend, secondenlang
.... om plotseling het papier uiteen te scheuren in bloedkloppenden drang tot weten.
Alexeij .... zijn naam in vaag machineschrift. Zwaar bonsde haar hoofd op de tafel,
haar vingers krampten om den rand, de voeten wilden trappen .... doch de crisis brak
in zenuwschokkend geschrei.

5.
In den winter, die daarop volgde, scheen het gevoel van gemeenschappelijk leed de
dorpelingen nader tot elkander te brengen. Kleine twisten en oneenigheden werden
vergeten bij het dreigend monster achter den horizon, dat oorlog genoemd werd. De
weinige berichten, die langs de meters hoog besneeuwde wegen, het dorp bereikten,
brachten slechts weemoed en wanhoop. Telkens zag men een vrouw meer in diepen
rouw ter kerke strompelen: wederom een man of zoon, die op het slagveld het leven
had gelaten. Tatsja, moeder van twee zonen, woonde thans iederen lijkdienst bij; ze
beschouwde het als een penitentie voor de keeren dat ze vroeger de mis moedwillig
verzuimde en om God goedgunstig ten opzichte van haar te stemmen. Veel aandacht
werd haar versomberde gestalte niet geschonken, er waren immers zoovelen die
offers hadden gebracht en hoe-vele zoonlooze moeders telde het dorp al niet! Gelijk
de zwarte raven om den toren zwermde de dood om de ten strijde getrokken
dorpelingen. En de achtergeblevenen aanvaardden het, moesten het aanvaarden.
Want het was veelal, gelijk bij Tatsja, met een opstandig hart. O, in de bange stilte,
wanneer Kolja buitenshuis werkte, kon ze in machtelooze woede haar vuisten heffen;
Heer, waarom doet ge dit ons aan, God, die barmhartigheid en liefde heet, waarom
.... Ge hebt Dmitri en Iwan genomen, waarom doet Ge deze onrechtvaardigheid aan
ons, die leefden naar Uwen wil .... om dan meestal geknield te eindigen, het hoofd
schuldbewust gebogen, terwijl de tranen stroomden, met een smartelijke litanie,
waarin zij de liefste namen bedacht om Hem, als ware Hij een mensch, te vleien en
de Madonna en Christus met allerlei beloften van boetedoeningen en geldelijke gaven
haar welgezind te doen zijn....
Maar ook kon ze oogenblikken hebben, waarin ze Kolja meetroonde naar het
portret van den Tsaar en den jongen met vurige woorden bezwoer hem te dienen en
te eeren. En nimmer verzuimde ze hem op het hart te drukken nooit tot dezen
heerscher te bidden, waar dit niet mocht, zooals vader eenmaal zeide.
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Echter de oorlog duurde voort, onophoudekijk floten de kogels, ratelden de
mitrailleurs, ontploften granaten, het levend vleesch, als oude lappen, vaneenrijtend.
Einde Maart kwam een herstellende frontgewonde in het dorp, met vuil-witte
lappen als een smartenkroon om het hoofd. Nauwelijks herkende men in hem den
boerenjongen uit den omtrek. Onverwachts stond hij voor Tatsja, die juist de wasch
deed. In de kleine kamer leek hij met zijn zware, verschoten uniform schier
onwezenlijk. Zijn verweerde wangen gloeiden.
- Vrouw Dm....
Tatsja keek op. Hij sloeg zijn oogen aarzelend neer, zijn handen frommelden aan
een jaspand, uit zijn keel kuchte het heesch.
Onafgebroken staarde Tatsja hem aan, achterwaarts naar een stoelrug tastend, dan
zei ze vreemd-helder:
- Zeg niets. Ik weet het, hij is dood .... Iwan....
En zich van hem wendend, zakte ze op een stoel, waar Kolja haar vond, de oogen
brandend-droog en met een mond, waaraan geen klank ontvlood.

6.
Onder den wijden hemel, zoo zomeravond-geel, in het halfduister van den naderenden
nacht te zitten voor de huisdeur, dat was Tatsja's innigste genot geworden. En dan
stil voor zich uit te staren, zonder gedachten en toch boordevol van gedachten, dat
ze elkander verdrongen en werden tot wanstaltige hersenschimmen, tot kleine, felle,
dansende duivels, die haar hersenen schenen te doorpriemen met hun vlijmscherpe
nagels. Het ontnam haar den moed tot iederen arbeid, zoo dat Kolja wel gedwongen
was het huiselijk werk te verrichten. Tatsja merkte het evenmin als de veelvuldige
groeten der medelijdende dorpelingen. Ze tuurde onbewegelijk met verdofte oogen
op haar lusteloos rustende handen. Slechts het klokgelui onttrok haar, op gezette
tijden, aan den ban van haar denken, deed haar gaan met deemoedig gevouwen
handen, doch met een hart hol en klankloos als een gebroken balalaika. Werktuigelijk
zegde ze de gebeden: Heer, bewaar Kolja .... maar innerlijk verwijlde ze bij de dooden,
die dagelijks rondom haar waarden en dacht ze aan den Tsaar, welke hun dood niet
had weten te verhinderen. Den Tsaar, tot wien ze immers niet bidden mocht, en dien
haar zoons verdedigd hadden! En ze keerde terug naar huis, waar de stoel reeds
wachtte en de trage klok den tijd verdeelde.
Een enkele maal kon ze 's morgens ineens naar den oven gaan om den tsjtsi te
koken, gelijk ze vroeger altijd deed. Maar Kolja moest dan terdege opletten, wijl het
meerdere malen reeds gebeurd was, dat Tatsja midden in haar werk ophield en, als
plotseling geheugenloos, haar oude
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plaatsje achter of voor het venster innam zonder zich verder om iets te bekommeren.
Dagen lang kon zij geen woord over haar lippen brengen, om dan op de meest
onverwachte oogenblikken in een woordenstroom los te barsten, welke Kolja, na
uren luisteren, met zwaren hoofdpijn naar bed joeg.
Aldus verliepen maanden zonder dat er merkbare veranderingen intraden. Alleen
scheen het Kolja of moeder Tatsja iets rustiger was geworden, ze wijdde tenminste
weder aandacht aan haar huishouding, hoewel ze steeds zwijgzamer werd.
Communistische gevaren bedreigden in deze laatste oorlogsdagen den kleinen
staat, die zich afgescheiden had van het oude, heilige Rusland. Allerwege hoorde
men van roode overvallen, diefstal en plunderingen. In het stille dorp was het des
avonds zelfs niet meer veilig op straat, zoovele ongure elementen waanden zich heer
en meester over eens anders bezittingen, en op een najaarsdag trokken de roode
benden het dorp binnen. Beducht, durfden de dorpelingen hun woningen niet verlaten,
enkelen barricadeerden de deur, maar dat hielp niet veel: de overweldenaars namen
toch wel wat hun behaagde.
Kolja was al die dagen bij moeder Tatsja gebleven tot broodsgebrek hem wel naar
het dorp dreef. Tatsja begreep dat ze hem niet mocht tegenhouden; ze zou hem daarom
wachten met de samovar. Doch de uren vergingen en Kolja keerde niet weer. Steeds
gejaagder liep moeder Tatsja door het huis. Ze kon niet stil zitten, het was alsof ze
zelf afscheid van het leven moest nemen, zoo helder drongen in haar herinnering de
beelden van vroeger naar voren. Van tante, die jaloersch was .... Kolja, waar bleef
hij .... van haar huwelijk .... de klok sloeg twee uur .... van Iwan .... van den Tsaar
.... Kolja, die weg bleef .... van Petersburg en het rijtuig .... Kolja, haar jongste, haar
laatste .... van Alexeij .... Kolja .... Kolja .... half drie .... Kolja....
Ze greep een doek, ze moest .... Kolja....
De straatjes waren leeg, slechts van het dorpsplein klonken geruchten Kolja ....
misschien was hij daar. Wellicht had hij zich verlaat, Tatsja snelde voort, de rokken
sloegen om haar beenen, de doek wapperde als een wimpel vanaf haar hoofd.
Tusschen deinende menschenruggen zag Tatsja het plotseling: een rij, waarbij Kolja,
een blinde muur, soldaten met gericht geweer....
Doffe knallen overstemden haar gillenden lach.

7.
Nu was de Tsaar dood, buren hadden het gezegd: eerst weggevoerd ver achter den
Oeral, toen vermoord. Maar zijn beeld hadden ze haar gelaten, in de kast. Veel mooier
dan het vergeelde portret. Ze wist heelemaal niet,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

342
dat daar nog een heiligenbeeld verborgen stond. Overdekt met spinnewebben had
Tatsja het op een ochtend gevonden. Het steenen gelaat met afgebroken neus en
geschramde oogen onherkenbaar verminkt. De zegenende handen en het ontbloote,
goudroode hart besmeurd, de gouden zon rond zijn hoofd verschilferd, wreed symbool
van Christus in oorlogsgewoel. Tatsja echter wist het zeker: het was niet den Verlosser
maar den Tsaar, tot wien ze eindelijk bidden mocht, wijl hij in den hemel was, waar
Dmitri, Iwan, Alexeij en Kolja ook woonden. Alleen zij niet, zij bleef in het dorp
achter; tot op dezen morgen zonder iemand. Want de menschen schuwden haar en
maakten een omweg, terwijl ze bange kruizen sloegen. Maar thans was dat voorbij,
nu had ze iemand gevonden die altijd bij haar zou blijven. En zoo zorgvuldig reinigde
Tatsja het vuilberoete beeld, dat haar rustelooze oogen onder den sterk vergrauwden
haarval schuil gingen. Daarna zette ze het op haar eigen stoel tegen den muur, stak
een stompje kaars aan en viel, met wangen, verhit door de vreugde van het eindelijk
bereikte, op de knieën, in welke houding ze weldra in slaap zwijmelde.
Het werd het goud van haar armelijke leven.
In haar droomen scheen haar geest ontdaan van den knellenden band, die alles
vertroebelde, leefde het verleden op, als ten dage van Kolja's dood, maar vermooid
en verinnigd door het licht der herinnering. Terwijl toch, iederen ochtend bij het
ontwaken, haar verlangen naar den Tsaar, die dag en nacht op een stoel in de kamer
troonde, grooter werd. Tot uit den mond van een kind, onverhoeds naar binnen geslipt,
het wereldoordeel haar leven vergiftigde. In verwondering lachte het kind: een
geschonden beeld op een stoel en daarvoor de knielende Tatsja. Heel het dorp wist
het nu en omzichtig gluurden durfachtige knapen door het venster van den door den
duivel bezetene. Eerst maakte het Tatsja angstig en vreesde ze. Doch het weten, dat
de dooden onaantastbaar bezit voor haar waren geworden, schonk haar rust.
Desondanks betwijfelde ze de veiligheid van het beeld in haar huis en lang peinsden
haar moede hersenen. Eindelijk, op een warmen avond, nam ze het onder haar doek
mede en verborg het in een, door de rivier uitgevreten wallegat. Hier zeeg ze neer
en bad, beschermd door het struikgewas.
En iederen dag volbracht ze dezen beeweg naar het beeld, waar ze, in
gebedshouding immer opnieuw, omringd door de gestorvenen, voor het geschonden
aangezicht van den Tsaar, haar voorbije leven beleed. En ze meende zich in haar
waanzin gelukkig als in de dagen toen Dmitri de veerschuit boomde en zijn roode
hemd fel kleurde onder de brandende zon.
Maar de menschen, ze bespotten haar en lachten met angst in hun oogen. Doch
haar belemmeren, dat waagden ze nimmer.
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Scherzo
door Hélène Swarth
Van spitsen hoed tot pyramide-rokken,
Stijf deftig, juffers, donkergroen gekleed,
Ter weerszij der veranda, staan gereed
Twee taxisboomen, om de op hooge stokken
Geleunde dahlia-dames, statig breed
En spaansch gekraagd, te ontvangen - Windeklokken
Laken ze om 't benglen, wilg, om lange lokken,
't Fluweel bestreelend van het grastapeet.
De ziel vol zang, uit wuivend woud gekomen,
Aanzag mijn schroom, verlegen kind, die boomen
Voor stroeve tantes, tot vermaan bereid.
En telkenmaal verschrikten zij mij even,
Tot 'k, eerbiedvol; die twee een groet moest geven,
Bewakend streng mijn huis van eenzaamheid.
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Kabouter
door Hélène Swarth
Mosgroen mutsje op 't rimpelruige kopje,
Uit een boom springt, grijnzend, een kabouter,
'k Deins terug - Neen, lokkend lacht hij! Stouter,
Aai 'k den schorsbaard, geef het kapje een klopje.
- ‘Boomegod, zal 'k offren op uw outer
Honing vol een rozeblaadje? - een dropje
Zilvren dauw in beuke- of eikeldopje?’
Stil! hij knipoogt, vriendlijk noodend: - ‘Klauter
In mijn hol! Daar krijg je een sprookjesleven,
Wijl je altoos een droomkind bent gebleven,
Vloodt, om troost, naar tooverland van sproken.’
- ‘Door Barbaren uit mijn rijk verdreven,
Zwerf ik droef, mijn torentje is geb oken!’
- ‘Kruip mijn hol in! Al zal 'k wedergeven’.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, Florentijnsche Verhalen, Maastricht, Boosten &
Stols, 1929.
Arthur van Schendel, Het Fregatschip Johanna Maria, Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1930.
Het eerstgenoemde boekje, zoo smaakvol door Boosten en Stols uitgegeven, bevat
inderdaad een achttal verhalen uit Florence, middeleeuwsche vertelsels die wellicht
ook thans de ronde nog doen in die heerlijke stad, of werden ze door Van Schendel
in een of ander oud boek gevonden? Het doet er niet toe. Hij heeft ze dan oververteld
op een vrij eenvoudige, onpretentieuse wijze en ze hun bekoring van echte,
eerwaardige volksvertelsels doen benouden. Slechts een enkele maal werd het hem
te machtig en moest hij er weer eens zoo'n typisch Van Schendel-zinnetje tusschen
vlechten - beproefd middel om talrijke argelooze zieltjes te pakken te krijgen - een
zinnetje meen ik, als dit van bldz. 58: ‘Het is het geluk der oude vrouwen dat de
hemel haar heeft uitverkoren om het geluk van anderen te zoeken?’ Als ik zoo iets
lees moet ik inwendig altijd ‘eventjes lachen’ en iets voor mij heen prevelen als:
‘Hoe durft-ie toch?’ of: ‘Was het maar waar!’
Maar met zijn fregat Johanna Maria is onze zoet-gevooisde prozaïst kordaat een
nieuwe koers opgestevend. 't Is of hij eens duchtig zijn keel heeft geschraapt en toen
een mannelijker stem opgezet. En die ook volgehouden, het heele boek door, al wordt
het geluid op het eind wel vrijwat matter. Bravo, van Schendel! Zoo mooi als
D r o g o n en E e n Z w e r v e r Ve r l i e f d is dit nieuwe boekje nog wel niet, maar
wie weet wat er nu verder volgt. Uit een verstroefde keel van ouderen man kunnen
soms nog wonderlijk-ontroerende geluiden komen.
Het lijkt me zeer te misprijzen in Frans Coenen, dat hij, over dit boek schrijvend,
er het woord vervelend op heeft toegepast. Ten eerste is dit toch eenvoudig géén
critiek, immers veel te subjectief; wat den één verveelt boeit den ander uitermate!
En ten tweede behooren wij er juist blij om, en dankbaar voor, te zijn, wanneer een
schrijver die zijn kwasi-dichterlijke publiek al te lang en al te zeer in het gevlei is
gekomen plotseling het stuur omgooit en voortaan klaarblijkelijk liever stug doet
dan koket - op gevaar af door zijn zakelijken eenvoud en eentonigheid hier of daar
in een achterkamer iemand te vervelen. Wat mij betreft, ik ben met Van Schendel
op zee geweest, ik heb de stormen hooren gieren en het oude schip, de Johanna Maria,
hooren kraken, ik heb de lange rek van een moeitevol zeemansleven gevoeld, maar
mij geen oogenblik ‘verveeld’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

346
Er is gezegd dat in dit verhaal nu eens heelemaal niet van de liefde wordt gesproken.
Dat lijkt mij onjuist. De rol die in vele verhalen een vrouw speelt wordt in ‘Het
Fregatschip Johanna Maria’ door dat schip zelf vervuld; Jacob Brouwer, de bootsman,
houdt van de Johanna Maria misschien dieper en hartstochtelijker dan menige andere
zeeman van zijn ‘moeke thuis.’ Hij blijft haar trouw tot zijn dood en moet heel wat
uitstaan om haar te behouden. Er is óók gezegd dat het schip als hoofdpersoon van
het verhaal fungeert. Was dát maar heelemaal waar, dan zou het nog veel grooter en
mooier zijn geworden! Volgens mij is het schip juist niet genoeg hoofdpersoon, maar
aanvankelijk kaptein Wilkens en later bootsman Brouwer. Het verhaal valt daardoor
in tweeën. Dat heeft Frans Coenen ook gezegd, in Groot-Nederland van October, en
daarin geef ik hem gelijk. Alleen, het kan mijn vreugde niet dooven over Van
Schendels wending en over de vele bladzijden van dit nieuwe boek van hem, die ik
in hun soberen eenvoud ronduit voortreflijk vind.
H.R.

Henri Polak, Het Kleine Land en zijn Groote Schoonheid, met 87
afbeeldingen van steden, dorpen, landschappen, wateren enz., Amst., Em.
Querido, 1929.
De liefde, reeds door Dante verheerlijkt als de groote motorische kracht van het
heelal, is het zonder twijfel ook in den stijl, in de welsprekendheid en in het
wèl-schrijven. Men moet verder een uiterst forschen adem en een enorme vitaliteit
bezitten om gestadig welsprekend en op dezelfde hoogte te blijven in de 224
bladzijden van een groot, een ‘in-kwarto’ boek als dit is. Ik zal dan ook niet zeggen
dat dit zelfs aan de zoo krachtige en warme natuur van Henri Polak volkomen gelukt
is. Hij had misschien wat te hoog en te emphatisch ingezet. Maar dit neemt niet weg,
dat ieder goed Hollander dit geestdriftige boek van begin tot eind met groote aandacht,
ja geboeidheid lezen zal. En dat dit, behalve aan zijn helderen, logisch denkenden
en ordenenden geest, vooral aan Henri Polaks groote liefde voor zijn land is te danken,
ik behoef het zeker niet nader te demonstreeren.
Weldoend vaart deze groote liefde over de groote bladzijden voort. Maar het is
niet alleen de bewonderde schoonheid van Nederland, het. is ook Polak's ridderlijke
getuig- en strijdlust die zijn toon ophoudt. Men kent dezen schrijver als één van de
krachtigste en volhardendste strijders voor het behoud van onze schatten aan
schoonheid, van natuur en menschenbouw. Iedereen weet ook dat hij gelijk heeft al overdrijft hij natuurlijk wel eens in het vuur van de rede. - J a , i e d e r e e n w e e t
h e t , maar dat is helaas nog heel wat anders dan dat iedereen er naar zou leven. Want
daar is het ver vandaan!
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Hopen wij dat dit prachtige boek, dat daarbij heelemaal niet duur is, de verspreiding
vinde, die er aan toekomt - vooral onder onze overheden, onze ‘vertegenwoordigers’
en onze verkeersmaniakken!-hopen wij tevens, dat er weldra een nog aanzienlijk
goedkooper uitgaaf van verschijnen kan, zij het desnoods ongeïllustreerd of met maar
enkele prentjes. Want als werkelijk iedereen dit geschrift eens las! En góed las, en
verwerkte.... H.R.

Edith Werkendam, Jij en Ik, Amsterdam, Querido's U.M., 1930.
De titel draagt wel is waar het ‘jij’ voorop, maar de ziel van het boek draagt het ‘ik’
vooruit. Het boek is een griezelig phenomeen; tegelijkertijd schandelijk oprecht en
laaghartig-sluw, mateloos-trotsch en walgelijk-laf, vol verbeten haat die zich liefde
noemt en vol schoone drogredenen, zooals men ze van een intelligente vrouw niet
verwachten zou. Ik zou het misschien hebben kunnen waardeeren als het in z'n
perversiteit eerlijk was geweest, als de liefde, de wellust en de moord consequent en
oprecht waren gesteld in het koude rijk der zinnen, zonder verfraaiing, zonder
versiering. In het begin slaagt de schrijfster daarin. De heldin, een niet meer jonge,
maar mooie vrouw, die op het punt staat in een soort lijdzame berusting te vervallen
tegenover het leven, dat in haar telkenmale de liefde vernietigde, ontmoet een heel
jongen, gaaf-mooien, slanken man, een jongen nog bijna. Zij worden beiden op de
meest concrete wijze tot elkander aangetrokken en gevoelen zich in het spel en in
den strijd der zinnen als voor elkaar geschapen. Al spoedig aanbidt Ilja haar minnaar
als een half-god, en dat geenszins om zijn geestelijke kwaliteiten, noch om zijn ziel,
maar vrijwel uitsluitend om zijn physieke mogelijkheden. Toch is het eigenaardig
dat zij zich feitelijk nooit geheel overgeeft aan een waarachtig gevoel van liefde,
maar dat zij naast de brandende vreugd, die tot een bijna waanzinnige genotscultus
wordt, immer in staat blijft hem koel en bijna schamper te beschouwen. Zij is zich
ook bewust, dat de ‘onbestaanbare’ volmaaktheid van deze passie ten slotte toch in
een catastrophe moet eindigen en op een bepaald oogenblik, als zij moe, jaloersch,
niet meer in staat is tot haar allerhoogste spel, ziet hij als 't ware haar jaren op 't
gezicht geschreven, en is voor hem de volmaaktheid van een schoonen droom
geëindigd. Wat zich in hem afspeelt, leest ze in zijn oogen als haar lot. De reactie
op die wetenschap is echter zoo immoreel, dat ik er nauwelijks over spreken kan.
Zij besluit haar minnaar te vermoorden en dat niet in een spasme van haat, maar koel,
beredeneerd, omdat zij meent dat zij hèm die zoo zeer haar eigendom is geweest, in
den dood kan blijven bezitten, vergoden en aanbidden. Welk een voorbijzien van
alle geestelijke realiteiten - hoe kan men iemand dwingen van óns te zijn, als het
andere-ik zich in vrijheid reeds
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heeft afgewend? - En in den dood is de mensch toch ook vrij? Ilja meent dat zij hem
moet verhoeden terug te vallen in banaliteit (welke macht meent Ilja uit te mogen
oefenen door zóó definitief in iemands lot in te grijpen, en niets over te laten aan
diens vrije ontwikkeling?) Het onlogische en onzuivere van deze daad is al dadelijk
hierin gelegen, dat zij niet tot den moord besloot toen het geluk van den hartstocht
volmaakt was, maar toen reeds de fatale minuut der ontgoocheling gevallen was.
Hierdoor verliest de daad èlken heroïken zin. Toch vangt de heldin aan haar besluit
goed te praten, op te sieren, en te verheffen tot een daad van martelaarschap,
heldendom, juist begrip en onafhankelijkheidszin, zóó zeer dat het den lezer walgt.
Aangezien de jonge man al reeds zelf een afstand had geschapen, nà het inzicht, was
er voor haar niet de minste reden hem te vermoorden, maar omdat de heldin van zich
zelf is bezeten, voldoet het haar beter zelf een schoon slot te maken dan van het leven
het onafwendbare te aanvaarden. Zij is bang, dat zij oud moet worden zónder een
gepatenteerd-volmaakte aanbidding te hebben genoten en daarom wil zij zich voor
de toekomst iets verzekeren dat geheel van haar is geweest en het blijft. Zij voelt
niet de volstrekte immoraliteit, maar het ergste is dat zij alles wil goed praten.
Een eerlijk inzicht had van dit boek iets kunnen maken, want Edith Werkendam
heeft wel gaven. Maar haar grenzelooze zelfverheffing vernietigt elk zuiver inzicht.
Haar heldin gaat nu over tot zoo'n laaghartigen, wellustigen sluipmoord, als
misschien nog nooit door een vrouwehand beschreven is. Maar laat, wat pervers is,
ook eerlijk zijn waren aard erkennen!
Waar Edith Werkendam ook nog den treurigen moed heeft zich in haar boek tot
twee maal toe in één adem met Christus te noemen, kunnen we alleen nog maar
wenschen dat deze verwrongen vrouweziel eenmaal haar matelooze zelf-begeerte
tot zwijgen zal kunnen brengen en dat daarmede een begrip voor den waren aard van
het erotisch verlangen zal kunnen ontstaan in een wezen dat intelligent en vurig
genoeg is.
JO DE WIT.

J.H. Penning, De Graaf, Amst, Van Holkema en Warendorf.
Het is mij na de lezing van dit verhaal wonderlijk vergaan. Ik kon er mij eerst slechts
door middel van een plichtmatige wilsinspanning doorheen worstelen, zoo langdradig
en onbelangrijk kwam mij de inhoud voor. En nu ik, na eenige weken, een blik sla
op den gekleurden omslag, leeft toch ineens deze ‘graaf’ wel scherp voor me. En
toch vind ik er het boek, geen haar boeiender of belangwekkender om! Wel kan men
zich verdiepen in de doordringingskracht der mediocriteit -; als de auteur maar zeker
is van zich zelf en van zijn gegeven, en vasthoudend, dan kan hij tóch
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iets bereiken met zijn volhardend geduld, door streek over streek, lyn over lijn te
penseelen tot het beeld althans een zekere natuurgetrouwheid vertoont. De graaf is
zoo over-natuurgetrouw, dat het bijna karikaturaal wordt, en daardoor werd het beeld
scherp, hard en drong door in de voorstelling en in het geheugen, maar als wij ons
afvragen, of wij al lezend één oogenblik de vreugde van een ontroering hebben
gekend of de winst van een bewustwording, dan moeten wij daar volstrekt ontkennend
op antwoorden.
JO DE WIT.

J. van Oudshoorn, Pinksteren. Amsterdam, Van Holkema en Warendorff's
U.M. Geen jaartal.
Geen idylle is de geschiedenis eener jeugdliefde, hier verhaald. En toch welk een
ongerepte, ontroerende teederheid ligt ten grondslag aan dit duister en niet zelden
navrant verhaal uit het labyrinth der puberteits-erotiek! Wanneer men deze novelle
gelezen heeft dan vraagt men zich af, waarom eerst thans door onze schrijvers dit
beklemmend en wellicht beslissendst hoofdstuk der menschelijke ontwikkeling wordt
aangeraakt.
Tot nu toe lag het ten onzent meestentijds vergeten, veronachtzaamd of onder veel
virtuositeit weggedoezeld, in een hoek. En thans is het van Oudshoorn, die de
ondankbare taak op zich genomen heeft, het te heffen aan het licht. Gemompel van
verontwaardiging zal wel weer opgaan over dit ‘klef’ boek, dat nochtans niet anders
doet dan een verzuim aan eerlijkheid en werkelijkheidszin herstellen onder onze
schrijvers. Want er is niets aanstootelijks in te vinden; niets, dat ons het recht geeft
tot het bezigen van het boven-geciteerd epitheton, waaruit insinuaties voortvloeien,
die met den meesten klem moeten worden afgewezen. De geest, waaruit dit boek
geschreven werd, staat boven alle verdenking en het kan slechts eigen bevangenheid
in de verbeeldingsstof zijn, die zich tot het uitspreken van een dergelijk onredelijk
oordeel verleiden laat.
Boeken als ‘Pinksteren’ zijn onontkoombaar in dezen tijd. Zij moéten geschreven
worden; in hen vervult zich de angstschreeuw van een gansche, aan zichzelf
overgelaten jeugd. O, veel liever zou men met een medelijdenden glimlach aan
verhalen als dit voorbijgaan; doch zij rijzen dreigend voor ons op als een aanklacht,
een aanklacht waaraan wij niet voorbij kunnen zien, omdat, indien onze oogen
geopend zijn, wij haar in levende lijve waarnemen overal om ons heen.
Hieruit trekke men niet de conclusie, dat er iets ‘tendentieus’ is in dit werk van
Van Oudshoorn. Het bezit geen andere strekking dan die der schoonheid en wij weten
nu wel zoo langzamerhand, dat dit iets anders beduidt dan het moedwillig
zonder-strekking-zijn van den l'art-pour-l'art-profeet. De strekking van ‘Pinksteren’
is dezelfde als die van elk kunstwerk, dat dien naam verdient: zij maakt het hart der
menschelijke
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werkelijkheid voor ons toegankelijk, zij kristalliseert het leven tot ook het
allerdonkerste doorzichtig wordt en water-helder. Dit ‘chemisch’ proces, dat zich in
het kunstenaars-organisme met precies dezelfde vanzelfsprekendheid voltrekt als in
de ‘natuurlijke’ realiteit, doet alle verdere ethische afwegingen, die zich op het
kunstwerk als zoodanig betrekken, volslagen overbodig zijn. Wat aan
gerechtvaardigde ethische waardeschattingen geldt - en gelden m o e t ! - behoort niet
thuis op het terrein der aesthetica, doch op een ternauwernood ontgonnen grondstuk:
op dat der sociale paedagogie. Vergeet men dat in onbetoomden ijver niet te vaak?
Pornografie met positieve aesthetische kwaliteiten is ten eenen male onbestaanbaar.
Men denke slechts aan de op deze plaats meermalen besproken romans van een
schrijfster als Edith Werkendam, om ons tot dit genre, dat misschien met een
maximum van goeden wil nog tot de grensgevallen zou zijn te rekenen, te beperken!
ROEL HOUWINK.

R.C. Boer, Ibsen's Drama's. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1928.
Men behoeft niet te aarzelen om dit boek van wijlen R.C. Boer het beste te noemen,
dat er hier te lande over Ibsen geschreven is. Veel en veel te weinig bezitten wij
studies van een dergelijke superioriteit over de groote figuren der wereld-letterkunde,
om van de eigen literatuur maar te zwijgen. Denkt eens aan de bombast van dr. Kalff's
van Eedenbijbel naast dit amper drie honderd bladzijden tellend werk, waarin geen
woord te veel staat!
Leest wat de schrijver opmerkt omtrent de verhouding tusschen Ibsen en
Kierkegaard: op enkele bladzijden (11-18) worden daar perspectieven geopend, die
in staat zouden zijn een omwenteling te veroorzaken op het gebied der
Kierkegaard-litteratuur en die misschien alleen geëvenaard worden door het werk
van Christoph Schrempf.
ROEL HOUWINK.

Erratum
De heer Schotman verzoekt ons mede te deelen, dat de verzen van zijn hand, die wij
in het vorig nummer op deze plaats bespraken, voor het grootste deel
o o r s p r o n k e l i j k e gedichten zijn en niet bewerkingen van chineesche lyriek,
gelijk wij vermoedden. Tevens zij hier vermeld, dat het boek-ontwerp, gelijk het
door den heer Wijdeveld werd gemaakt, n i e t aan de goedkeuring van den auteur is
onderworpen. Deze had er zich een gansch andere voorstelling van gemaakt. De heer
Schotman kan dus niet mede-aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen wij omtrent
het uiterlijk van zijn bundel in het Septembernummer hebben opgemerkt.
R.H.
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Just Havelaar, De etsen van Hein von Essen, Amsterdam, H.J. Paris, 1929.
Ach, waarom heeft hij het niet langer uitgehouden dan een armzalige vijftig jaar!
Wij kunnen menschen, die nog zoo ouderwetsch zijn zich niet te schamen hun hart
te dragen, zoo moeilijk missen in dezen ijzeren tijd. Wij kunnen thans alleen nog op
abstracte wijze met hem omgaan: door het lezen zijner geschriften.
Het was steeds de mensch, die deze essayist en criticus achter den kunstenaar,
achter het kunstwerk zocht. Zoo zegt hij ook weer aan het einde van z'n bewonderende
verklaring van Hein von Essen's etsen, die wellicht het subtielste zijner laatste werken
is: ‘En tenslotte hebben wij de kunst lief, om hetgeen zij ons aan menschelijke
bewogenheid te beleven geeft.’
De kunst was H avelaar niets, indien zij niet eene ook ethische activiteit was. Hij
kon mooi vinden daar, waar de ‘technische club’ niets zag. En zoo zal ook de ethische
beteekenis van Von Essen's werkzaamheid het hem hebben aangedaan!
Na op de punten van overeenstemming tusschen Redon en Von Essen gewezen
te nebben, maakt hij ons de verschillen tusschen deze beide eenzamen duidelijk;
‘Von Essen's werk blijft sterker doorvlamd van sociale elementen: het verzet en het
mededoogen klinken machtig mede in de symphonieën zijner verbeeldingswereld.
Hij keert vanuit de droomsfeer telkens tot de concrete wereld terug; men zou hem
soms een verbitterd realist kunnen noemen.’
In het Januarinummer 1927 had ik het genoegen de lezers van dit maandschrift over
Hein von Essen te onderhouden. Ik kan geen enkel van dat van Ha velaar afwijkend
standpunt vinden; het is altijd aangenaam z'n indrukken door een zoo bekwaam
schrijver over kunst bevestigd te zien. Wel echter gaat hij hier en daar boven mijne
voorstelling uit.
Ook Havelaar onderscheidt Von Essen, den visionairen etser van de Hollandsche
schilders: vergeefs zou de poging zijn, z'n verschijning in dit land der realistische
tradities rationalistisch te verklaren.
Is Von Essen een uitzonderlijke in ons midden, - ten opzichte onzer
E u r o p e e s c h e kunst is hij echter geen uitzonderingsfiguur. En buiten de grenzen
onzer nationale cultuur rondziende, valt het Havelaar niet moeilijk, kunstenaars te
noemen, die hem in bepaalde opzichten innerlijk verwant zijn: Goya, Daumier, de
Brit Rowlandson en later nog Blake.
Veel dieper echter is de verwantschap, welke bestaat tusschen Von Essen en den
edelen Redon: een verwantschap van z i e l .
Na een levensbericht te hebben gegeven en in een indringende be-
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schouwing van Von Essen's kunstwerken afzonderlijk te zijn getreden, komt Havelaar
tot een zijner gelukkigste karakteriseeringen: ‘Men voelt achter deze haat een
s o m b e r e v e r w o n d e r i n g . Het is niet een haat, die het zwaard trekt, maar een
die zich in zwijgen terugtrekt: triest en beangstigd.... D e z e a n g s t h e e f t i n
z i j n k u n s t e e n e s s e n t i e e l e b e t e e k e n i s : zij is een wereldangst, een angst
over het leven, die tot volledige bekentenis komt in enkele zijner meest fascineerende
prenten.’ Beter is Von Essen nooit gewaardeerd!
Hoewel Von Essen licht en geestig kan zijn als een Franschman uit den Rococotijd,
maar ook ernstig en diep van menschelijk mededoogen, vermoedt Havelaar terecht,
dat zijn werk velen het onmiddellijkst ontroeren zal, als zijn kunst zich tot zuivere
smartelijkheid verrustigt, wanneer hij, zonder haat, de wereld der tragische realiteiten
nadert.
Dat Havelaar's ethische hartstocht hem niet belette een sterk aesthe-tisch standpunt
in te nemen, bewijst z'n uitlating, dat deze tragische smart het diepst vertolkt is in de
meest sobere zijner etsen: ‘Avondgang’.
In enkele schaarsche bekentenissen, die als genademomenten aandoen, heeft de
kunstenaar, volgens Havelaar, de verzoening, de verlossing vertolkt, welke een zoo
eerbiedig gestemde, uit zulke diepten gerezen smart moet vinden, zoo niet blijvend,
dan toch in de eeuwigheid van het oogenblik. En als een der openbaringen der
verheven schoonheid noemt hij dan Von Essen's m.i. beste werk ‘De Toppen’; de
geheiligde avondrust der cypressen op den berg: een gebed van vrede. En hij voegt
er aan toe, dat het groteske in zijn oeuvre ons niet zooveel zou beteekenen zonder
het daemonische, het daemonische niet zonder het tragische, het tragische niet zonder
de uitingen eener verheven sereniteit.
Havelaar zegt naar aanleiding van het bij uitstek tragisch levens-besef, dat zich in
deze kunst vertolkt, dat ‘alle tragiek een smachten van de donkere aarde opwaarts
(is) naar een onbereikbaren en onvergetelijken hemel heen.’
Na enkele regels aan Von Essen's techniek gewijd te hebben, besluit Havelaar z'n
waardevolle monographie, die zoo vol zuiver begrijpen is, als volgt: ‘Zijn werk zal
wellicht, bijna zeker, een uitzonderlijk verschijnsel blijven, een individualistisch
avontuur, zonder historisch verband. Stylistisch mogen anderen onder de graphic!
van onzen tijd een wijdere beteekenis hebben, psychologisch zullen weinigen ons
zoo sterk fascineeren.’
H.J. Paris, die zich tot een onzer meest actieve uitgevers van boeken over kunst
ontwikkelt, voorzag het essay van dertig goed gelukte reproducties, die een den kern
rakende doorsnede van het werk geven.
K.N.
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D e K u n s t d e r N e d e r l a n d e n , Maandblad voor Oude en Nieuwe Beeldende
Kunst, Amsterdam: U.M. ‘Kosmos,’ en Brussel: Standaard-Boekhandel.
Een nieuw grootnederlandsch kunsttijdschrift! De redactie meende - zoo luidde
het programma van haar prospectus - dat er naast de bestaande periodieken plaats is
voor een maandblad, geheel gewijd aan de bestudeering der Noord- en
Zuid-Nederlandsche kunst in ruimsten zin van het woord. Een
artistiek-wetenschappelijk orgaan dus, waarin zoowel oude als hedendaagsche kunst
behandeld zal worden. Dr. A.H. Cornette, Prof. Dr. R. Lemaire, Prof. Dr. A.
Vermeylen, vormen de redactie voor België; Dr. G. Knuttel (die met een mooie,
uitvoerige beschouwing over Jongkind de eerste aflevering opende), Prof. Dr. R.
Ligtenberg en Prof. Dr. W. Vogelsang die voor Holland.
Dit zestal namen reeds mag een waarborg heeten voor de grondigheid en
leerrijkheid van den inhoud, terwijl de technische verzorging van het maandblad in
niets te wenschen overlaat. Opmerking verdient, dat alle bijdragen in het Fransch,
Engelsch of Duitsch onvertaald worden opgenomen.
Wij wenschen het nieuwe maandblad een mooie toekomst.
W.J. D. G.

B. van der Leck in den kunsthandel Huinck en Scherjon te Amsterdam
De kunst van Van der Leek moet niet vluchtig gezien en oppervlakkig beoordeeld
worden. Zij cischt een langdurige en gespannen aandacht, een bewust zich rekenschap
geven ook, wil zij den gemiddelden beschouwer van thans niet enkel verwarren of
afstooten. Elk nieuw kunstwerk heeft om met Willem Pijper te spreken, tijd noodig
om g e -k e n d , v e r -k e n d , h e r -k e n d en tenslotte b e -k e n d te worden. Maar
van Van der Leck's kunst geldt dit in dubbele mate, aangezien deze kunst, bij allen
eenvoud, toch psychisch zeer samengesteld en schilderkunstig zeer problematisch
mag heeten.
Reeds onder het schrijven besef ik, dat het bovenstaande enkele lezers misschien
kribbig zal maken. Te drommel, werpt men tegen, dit problematisch modernisme en
deze diepzinnige samengesteldheid zijn we meer dan zat. Voor den hedendaagschen
mensch is de tijd een te kostbaar iets dan dat hij dagen kan besteden om ‘achter’ een
schilderij te komen.-Zijn uren gepieker soms vereischt om ‘achter’ een veldslag van
Uccello te komen? Moet men zijn hersenen stuk denken om Rembrandt's Nachtwacht
te verstaan? Heeft men zwaarwichtig theoretische uiteenzettingen noodig om de
bekoring van een Prae-Raf aëlietisch schilderijtje te ondergaan?
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Inderdaad niet, want ge leeft in 1930! Deze werken zijn u bekend en graag laat ik in
't midden, of ge ze ook werkelijk verkend en herkend hebt. - Maar als gij eens geleefd
hadt in de dagen van Uccello, van Rembrandt, van de Prae-Rafaëlieten?
Precaire vraag! Wij vinden het ‘gewild’ noch ‘programmatisch’, indien we de
perspectivisch zoo keurig geordende speren en vaandel-stokken zien liggen onder
de rondende buiken van Uccello's weergaloos bezielde, maar overigens heel houterig
geschilderde strijdrossen. Maar zullen zijn tijdgenooten hem niet van Principienreiterei
beschuldigd hebben? W i j nemen het dien onbeschaamden leerling hoogst kwalijk,
die bij het zien van de Nachtwacht aan den meester opmerkte, dat deze op het
schilderij ‘toch wel wat meer licht had mogen ontsteken’ - maar was ooit critiek
bescheidener en begrijpelijker? En wat de Prae-Rafaëlieten betreft: niemand minder
dan de romancier Dickens ijverde voor de .... inhechtenisneming van den jeugdigen
Millais en bentgenooten, daar hun schier fotografisch-accurate schilderijen naar zijn
academisch inzicht afbreuk deden aan het curtureele prestige van het Koninkrijk
Groot-Brittanië. Juist wat thans op de tentoonstellingen van ‘De Brug’ te Amsterdam,
in kerniger maar nuchterder vormen, zich als het normatieve doet gelden, - deze
zelfde nieuw-zakelijkheid was toen de roode vlag voor de stieren der kunstzinnige
behoudendheid.
Is het noodig eraan te herinneren, dat Mauve in zijn tijd geen schilder van
beminnelijke schaapjes, maar een gevaarlijke revolutionnair werd geacht? Is het
noodig te releveer en, dat de doeken der Fransche impressionisten - verrukkelijke
kleurmozaïken, die ons thans de ongekunsteldheid zelf toeschijnen - destijds door
gendarmes bewaakt moesten worden tegen een vernielzuchtig publiek?
Ten slotte een oordeel van een socialistisch schrijver over Vincent Van Gogh, die
thans, in het bijzonder juist door socialisten, als een held onmatig vereerd wordt:
‘Hij heeft, ja - menschen geschilderd, maar zoo, dat elk sociaaldemocraat het bloed
naar het hoofd moet stijgen van woede tegen den man, die zóó zijn medemenschen
dorst zien en uitbeelden; hij heeft een boerengezin (“aardappeleters”) geschilderd,
met zwarte varkenssnoeten over het eten gebogen, - zóó heeft hij ze geschilderd, dat
hij verdiende gegeeseld te worden om deze hoon, zijn medeschepsels aangedaan; hij
heeft menschen geschilderd als krankzinnige dieren, met alles, alles op het gelaat
wat van den duivel is, en waarbij de tranen ons in de oogen springen van woede over
wie dàt heeft durven doen; hij heeft aardappels en schoenen geschilderd, die krenken
om de dierlijke, onbehouwen, onmenschelijke hartstocht, waarmee zij werden
aanschouwd en geschilderd, op een manier, zoo grenzenloos hoogmoedig, alsof hij
ze zelve had geschapen; hij heeft bloeiende boomen
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geschilderd, waarvan iedere bloesem onze ziel beleedigt, om het beestachtig egoïsme,
waarmee hij ze heeft aangezien; hij heeft bloemen geschilderd’..
Genoeg; men sla de rest zelf na in Adama van Scheltema's Grondslagen eener
Nieuwe Poëzie. Thans echter is dit ‘afschuwelijk kind van hartstocht en krankheid’
40 jaar dood, het signaal staat op veilig, wij huldigen hem en bloc en leggen een
grooten krans (niet waardig voor zijn zelfportret, maar) met sentimenteel misbaar
voor een schilderij Wanhoop getiteld.
Op deze overzichtstentoonstelling van werken van B. van der Leek trof men aan een
Hondenkop, uit 1907, die, in het kader van het overige, door onopvallendheid opviel.
Namelijk is dit paneeltje in meest gebruikelijken zin van het woord een ‘schilderij’
- en daarbij een schilderij, waar niets op aan te merken valt! De nauwkeurigheid en
onbevangenheid, waarmee de schilder in den kop van het dier het levende, het
trouwhartig-waaksche heeft waargenomen en vastgelegd, de gedegenheid ook der
breede en gevoelige, naturalistisch te noemen voordracht, - het maakt deze ruige,
eenvoudige en eerlijke uiting voor 'n ieder onmiddellijk verstaanbaar. Waarmee
terstond en afdoend de veronderstelling vernietigd is, dat het afwijkende in de latere
schilderstukken uitkomst zou zijn van onkunde en onmacht.
In Van der Leck's werken uit dezen vroegen tijd kan men duidelijk den invloed
van twee voorgangers vinden: naar den geest gezien dien van Van Gogh, naar den
vorm dien van Derkinderen. In zijn donkere en tragische vizie op den mensch zal hij
zich diep verwant hebben gevoeld aan den eerstgenoemde. Waarschijnlijk heeft ook
Van Gogh's kunst hem de primaire en spiritueele zeggingskracht der kleur
geopenbaard. Aanvankelijk echter wijst hij die kleur in haar uitbundige verpuurdheid
terug, zooals hij trouwens het schokkende, expressionistische in Van Gogh b l i j v e n d
terugwijst. Schilderkunstig sluit hij zich dan ook dichter aan bij Derkinderen. De
overwogen en monumentale vlakvulling, de kalm en groot gehouden vorm, de meer
neutrale frescokleur (bij Van der Leek op Fransche wijze verfijnd tot pastelachtige
subtiliteiten!) - in deze bij uitstek architecturale middelen volgt hij het voorbeeld van
den Bosschen wandschilder.
Overigens wordt een en ander grondig verwerkt: van Derkinderen's eclecticisme
blijft al even weinig over als van Vincent's romantiek. En ook al denken we bij Van
der Leck's Fabrieksuitgang terstond aan Van Gogh's Gevangenis, - beider ‘ethos’
verschilt toch radicaal. Want Van der Leek bewaart een grooteren afstand tot zijn
medemensch, bekijkt hem van een grootere eenzaamheid uit, met een veel critischer
gelatenheid. Koeler, geslotener is hij dan zijn voorganger, maar niet minder diep en
verantwoordelijk. De psychische gesteldheid van zijn eenvoudig groot-
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sche menschuitbeeldingen is soms moeilijk te doorgronden. Deernis en verachting
wisselen elkander af, vullen elkander aan in deze reeks magistrale synthesen van het
menschelijk leven. Maar ook een stroeve en bitse humor ontbreekt niet, men zie eens
de dwaze, stompe, veel en veel te kleine laarsjes van zijn Vier Soldaten!....
Groot en mild van mededoogen, maar zonder zweem van sentimentaliteit, is hij
in zijn Oud Vrouwtje steunend op kruk, uit 1906. Geen omhaal van belle peinture:
Van der Leek is liever ruw en smakeloos, dan dat hij behagen zal, en ook daarin
herinnert hij aan Van Gogh. Machtiger spreekt zich eenzelfde sombere innigheid uit
in de Twee Meisjes (1910), waarin de starre vreugdeloosheid gesuggereerd werd van
een grauw en burgerlijk bestaan, dat geen verheffing of bevrijding kent. Het afbeelden
der werkelijkheid wordt hier tot een uitbeelden, het uitbeelden tot een verbeelden.
Maar in zijn Dans bij het orgel uit hetzelfde jaar is de teleurgestelde menschenliefde
tot haat verkeerd. Het logge, bestiale dansen van de meiden; hun zware, roode,
grijnzende monden met de tanden duidelijk zichtbaar; de burgerlijke benepenheid
der ‘genormaliseerde’ deuren en ramen, door den schilder (op zoek naar wetmatigheid)
gewillig aanvaard; de vale bontheid der kleuren, in hun raffinement gemeener en
schooner dan die van Lautrec ooit waren; de sfeer van een gierend pretmaken dat
toch zoo hulpeloos dof, zoo zwaar en onheilzwanger blijft - het is alles meesterlijk
uitgedrukt, het is groot en bitter van ernst.
De verdere groei in deze kunst is volkomen rationeel en consequent; hoe meer
men zich erin verdiept, hoe onvermijdelijker die groei lijkt. Elk werk is een avontuur,
waarbij alles op het spel wordt gezet - en elk werk blijkt een mijlpaal op den weg
naar steeds duidelijker en vollediger vergeestelijking en veralgemeening; de
versobering van den vorm, de verstrakking der lijn en vervlakking der kleur, zijn
van dit streven het noodzakelijk gevolg. In zijn in caseïneverf op eterniet geschilderde
Bedelaars uit 1914 wordt niet alleen gebroken met een plastisch-perspec-tivische
weergave der dingen, maar worden de figuren in Egyptischen trant over het vlak
verspreid. Geen Principienreiterei, maar voor den kunstenaar een onafwendbaar
m o e t e n ! De zware geslotenheid van vroeger heeft plaats gemaakt voor een open,
bijna ijle zeggingswijze, direct, nerveus en vergeestelijkt, waarbij het niet moeilijk
valt aanknoo-pingspunten te vinden in de nieuwe architectuuruitingen, vooral in hun
verhouding tot die eener vorige generatie (Berlage-Oud).
Eén stap verder en de grens van het onmiddellijk-herkenbare in de voorstelling is
overschreden: de verschijningsvormen lossen zich op tot een abstracte mozaïk, een
muziek van kleurvlakjes en streepjes. Men kan zich met Kasper Niehaus bij alle
waardeering hier afvragen, of het kind
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niet met het badwater weggegooid is; men kan zich ook de woorden van Steenhoff
herinneren, waar deze raak opmerkte dat Van der Leck eigenlijk door overmaat van
duidelijkheid in bepaalden zin onduidelijk wordt; tenslotte kan men met H.P. Bremmer
gelooven, dat Van der Leck zich hier als een der grootsten van alle tijden aan ons
openbaart. Wie er gelijk heeft? - men kan met een gerust hart de beslissing hieromtrent
aan den tijd overlaten. Maar zoo dit werk ook éénzijdig mocht zijn, het is de
onwrikbaar sterke eenzijdigheid van een geniaal karakter in een tijd van veel vaagheid,
verwardheid en individualistisch dilettantisme.
W.J. D. G.

De nieuwe afdeeling moderne kunst in den kunsthandel Vecht, Rokin,
Amsterdam.
Er wordt geen kunst, althans geen moderne vaderlandsche kunst, meer gekocht. De
schilders zèlf spreken, jarenlang reeds, van malaise. Bij deze speciale
schilderijen-malaise heeft zich dan dit jaar nog de algemeene, economische
wereldmalaise gevoegd. Niettegenstaande deze oogenschijnlijk dus wel uiterst benarde
omstandigheden worden er, niet 't minst zeker in Amsterdam, steeds weer nieuwe
kunsthandels geopend en gaan bestaande zaken op dit gebied tot uitbreiding en
verfraaiing over. De economie blijkt ook in dit geval weer een moeilijk vak! Gelukkig staat het echter niet aan den criticus dit economisch raadsel op te lossen;
hij kan er zich, in 't voorbijgaan, wel even over verwonderen, maar verder gevoegelijk
de geheimen van den handel (in kunst) geheimen laten, - en tenslotte zich vrijuit
verheugd toonen als het jongere schildersgeslacht wederom een gelegenheid temeer
krijgt met zijn werk voor de oogen van het publiek te komen. Zoo is het zeker een
gelukkig feit, dat de Heer A. Vecht onlangs naast zijn afdeeling Oostersche kunst,
die terecht een groote reputatie geniet, een drietal smaakvol ingerichte nieuwe zalen
opende waarin hij het werk van een aantal modernen permanent zal tentoonstellen.
Van een b e p e r k t aantal modernen: de Heer Vecht toch gaat anders te werk dan
velen van zijn collega's, die op hun maandelijks wisselende exposities veelal een
groote verscheidenheid van werk laten zien en aldus de keuze aan het publiek en aan
den tijd laten.... Hij kiest en schift als 't ware reeds bij voorbaat, waarbij hij uitgaat
van den grondslag door hem in zijn particuliere verzameling gelegd.
Zonder hier in een pro- en contra-overweging van deze methode te vervallen, zij
slechts op het voordeel gewezen, dat men hier thans in dezen kunsthandel een milieu
ter beschikking heeft waarin men doorloopend den ontwikkelingsgang van een aantal
modernen zal kunnen volgen. Waarbij echter aanstonds moet worden opgemerkt,
dat het voor sommigen
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onder hen aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig schijnt of er nog wel van een
ontwikkelingsgang sprake kan zijn. Men zou n.l. kunnen zeggen, dat hier in deze
zalen een soort ontijdig en dus ietwat steriel classicisme den boventoon geschonken
wordt, - ontijdig, omdat het voor een deel eerder aandoet als een vlucht dan als een
overwinning. Dat er op een periode van veelszins wild en vruchteloos experimenteeren
een reactie volgt die leuzen hooghoudt als ‘het goede ambacht’, - ‘la belle peinture’
- enz., is een natuurlijk verschijnsel, dat z'n waarde heeft. Zeer zeker loopt een
geestelijk streven, een geestelijk experiment, dat teveel losgeslagen geraakt van de
grondslagen van het goede, volledig-beheerschte ambacht, gevaar in een luchtledig
uiteen te spatten. Er is echter, aan den anderen kant, het niet minder groote gevaar,
dat, waar uit een té ver doorgevoerde reactie, het accent te sterk en te uitsluitend op
dit ambacht, op de kunde, het smaakvolle métier gelegd wordt, een verstarring
ontstaat, een leegte, die van vloeiend levensverband vrijwel gespeend is. Aan dit
laatste gevaar zijn lang niet alle, door den heer Vecht uitverkorenen ontkomen. Een
aantal hier aanwezige werken krijgt dientengevolge iets van een
kunstnijverheidskarakter, wat aan het vrije schilderij (dat, wat men ook zeggen moge,
nog altijd bestaat en bestaansrecht houdt en dat een eigen, ander karakter heeft)
afbreuk doet. In deze werken spreekt een geest die vóór alles evenwicht zoekt in een
trouw, geduldig en vakkundig schilderen of (en) in een theoretisch,
verstandelijk-bevochten kunst-inzicht, - geen geest die diep-in evenwichtig is, of
geworden is, en daarvan in kunst schoon getuigt. Hoe men kunst ook p o s i t i e f wil
definieeren, - n e g a t i e f valt in alle geval toch wel dìt te zeggen: dat zij nóóit kan
zijn een.... schoon houvast waaraan de geest van den kunstenaar zichzelf in de eerste
plaats te genezen zoekt!....
Het gaat niet aan alle hier vertegenwoordigde schilders over één kam te scheren.
Maar wil men de uitverkiezing, die de Heer Vecht hier beoefent, karakteriseeren,
men zou het in dezen zin moeten doen....
Math. Lau, Sal. Meijer, Jaap Wijand, - het zijn enkele van de hoofdfiguren van
deze expositie en al kan men hun kunstenaarspersoonlijkheid zeer zeker niet tenvolle
met zulk een karakteristiek omvatten, - zij toonen in hun werk genoeg elementen die
een, in dezen zin bedreven keuze, aangrijpingspunten bieden. Ook Niehaus zou men
tot hen kunnen rekenen, alhoewel hij, van wien men in de laatste jaren zoo weinig
zag, slechts met een enkel, maar dan ook belangrijk, doek vertegenwoordigd is.
Belangrijk omdat dit stuk dezen schilder, méér dan eenig voorafgaand werk, tenvolle
typeert. Nergens als hier, kwam nog zoo sterk uit, dat Niehaus, naar Huebner destijds
reeds zeer inzichtelijk formuleerde ‘in het werk zijn eigen, wèg-zwevende,
zenuwonrust en wetensdrang tot rust tracht te brengen.’ Dat doet hij hier niet alleen
in de compositie en de vormgeving,
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waarbij ook thans weer de omtrekken met de accuratesse van een silhouettensnijder,
zorgvuldig gesloten, zijn neergezet, - maar óók in het onderwerp: een kalme wandeling
op een zonnigen zomermiddag langs den Amstel-van-zooveel-jaren-geleden, toen
nog slechts enkele schoone équipages het rustig flaneeren stoorden en de parasol
nog in de mode was. ‘Ik zàl, ik wìl tot kalmte komen, tot rustig werken,’ zegt hij tot
zichzelf; hij dwingt er zich toe met nooit aflatende concentratie die, al moge de
geestkracht die tot groote, gespannen synthese voert, niet geheel ontbreken, toch
grootendeels voortgekomen schijnt uit geduldige aandacht.... In teekening, compositie
en voorstelling wordt deze gewenschte rust, helaas zou men misschien durven zeggen,
tenvolle bereikt. In de kleur, die in eersten aanleg zeer zeker óok die gewilde rust
inhoudt en hier de zware, loome, violet-doorvleugde, hittelucht van een zomermiddag
boven en langs het water verbeeldt, in de kleur echter leeft en woelt, verborgen, de
droom, de verdrongen romantiek, het wilde verlangen en de oorspronkelijke
veroverings-moed en het roept er alles, vlak onder de gladgestreken, sobere
oppervlakte, om bevrijding. En nièt de ongetwijfeld uiterst knappe peinture, niet de
rustige, geduldig-evenwichtige aandacht en de ambachtelijke liefde, lijkt me in deze
schildersfiguur tenslotte het wezenlijke, maar juist deze verbannen droom, deze, in
de kleur ternauwernood beheerschte, levenshonger waaraan de overgave nooit
gewaagd werd!....
Het werk van Sal Meijer boeit, waar deze ondergrond niet of ternauwernood
aanwezig is, in veel mindere mate. Als criticus mag Niehaus van Meijer's werk in
zekeren zin de propagandist en de apostel heeten, wat dan mogelijk aldus te verklaren
valt, dat de diepere, meer gecompliceerde onrustige geest, die Niehaus in wezen is,
de eenvoud en gelijkmoedigheid van Meijer, waaronder geen afgronden en weinig
mogelijkheden schuilen, benijdt en in dit benijden voor wijsheid verslijt, terwijl het
m.i. eerder op een zekere onaandoenlijkheid wijst. Het ambachtelijke, dat Meijer in
zijn, als miniaturen met zorgvuldige zorg, steentje voor steentje, geschilderde
straat-doorkijkjes en grachtjes, toont, is bij hem géén scherm waarachter een
overbewustheid tracht schuil te gaan voor het worstelend intuïtieve en chaotisch
instinctieve leven, maar vrijwel regelrecht voortgekomen uit het bloed van den
ambachtsman-van-huis-uit. In Meijer's bloemstukken, eerder dan in zijn stadsgezichten
en poesentafereelen, komt de bekoring die dit werk heeft het beste uit. De bloemen
zijn in een schoone vaste compositie, een sober-sterke kleur gegeven en wekken
gedachten aan schoon, decoratief cloisonné-werk waaraan men zijn behagen heeft.
Math. Lau gaat óók voor alles uit naar ‘la belle peinture’, waar hij zich, na zijn
Sturm und Drang-periode, toe bekend heeft en waarop hij zich, als 't ware, volledig
heeft teruggetrokken. Het schoone schilderij-
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zonder-meer werd hem boven alles lief en verwonderlijk is het niet, dat hij, in zijn
vereering, teruggreep naar de oud-Hollandsche schilderstraditie die deze liefde ook
zoo goed kende en dan nog speciaal naar Ruijsdael, wiens ‘gestelde doel’ naar het
woord van Havelaar, ook in de eerste plaats was ‘een mooi gearrangeerd schilderij
te maken’, terwijl het hem daarbij des te liever was hoe natuurgetrouwer, hoe
waarschijnlijker dit schilderij aandeed.
Jaap Weyand laat hier enkele gedurfde groote stillevens zien, waarin hij
schilderkunstig, experimenteert met het tegen-elkaar-zetten van sterke blauwen en
rooden. Over hem valt echter, evenals over Lau en enkele anderen (de jonge Max
Rädecker, Oepts o.a. met een rijk en zeer eigen stilleven vertegenwoordigd,
Wittenberg e.a.) bij een volgende gelegenheid (gezien dat deze tentoonstelling min
of meer als permanent bedoeld is) nog wel méér te zeggen.
Tenslotte is er nog een categorie werken (meest eenlingen!) aanwezig van schilders
die we elders reeds beter leerden kennen. Ik noem: een zeer schoone, late Mankes,
en vroeg naakt van Schuhmacher, een vroege, kleine van Gogh, een vlotte Ernst
Leyden.
A.E. VAN DEN TOL.
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EENDRACHTELIJKHEID VAN BEWEGING IN BLADFORMATIE VAN SAXIFRAGA AIZOON.
KARL BLOSSFELDT UIT ‘URFORMEN DER KUNST’: ZES MAAL WARE GROOTTE).

(FOTO PROF.
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Rythme - of eendrachtelijkheid der bewegingen
door W. Steenhoff
ALLES is beweging en alle beweging, die natuurlijk is, openbaart zich rythmisch.
Beweging is kenteeken van het levende en, daar alle Leven er naar streeft in gang te
blijven - en onderwijl het noodzakelijke evenwicht te behouden - regelt het van nature
de beweging evenmatig. Zoo is rythme - maathouden - een levensbehoefte. We
kunnen het dagelijks aan de onnoozelste dingen opmerken - bijv. bij het ‘loopen in
den pas’ met een wandelgenoot. De regelmaat in het gaan door beiden - of meerderen
- onderhouden, bevordert het uithoudingsvermogen van den wandelaar. Omgekeerd
hindert wat tegen het eendrachtelijke van bewegen in gaat, als een gewelddadigheid;
het is moeielijk in twee tegenovergestelde richtingen, gelijktijdig ronddraaiende
bewegingen te maken - probeer het maar met de handen.
Er zijn verscheidene soorten van rythmen, bepaald door een ontelbaarheid van
ruimtelijke en tijdelijke omstandigheden. Daar is de rustige maatgang in de constellatie
van den sterrenhemel en in de kristalformatie, maar ook is er het rythme in de wilde
wervelingen van dorre bladeren over een tochtende straathoek, bij hevigen wind. De
bewegingen eener danseres zijn rythmisch bestuurd - en bestudeerd - maar
overeenkomstig de natuur in een voortdurend terugvinden van het evenwicht (het
rustpunt - het ondeelbare moment der bezinning, telkens en altijddoor) met
onnaspeurlijke overgangen - of aanknoopingen - van het statische in het dynamische.
In het aquarium zag ik visschen (de rog) die in opgerichte houding staan, roerend
gestadig met de vinnen, gelijk aan een lossen, wijden mantel. Het voorbeeld voor
een danseres met sluierbewegingen.
Ook zijn er insecten, die met een onnaspeurbaar klapperen der vlerken, op één
zelfde plaats in de lucht zich zwevend houden.
Rythme onderstelt een gezamenlijke beweging - het zich voegen naar elkaar van
menigvuldige enkelheden. Het ééne kan niet zijn zonder het veelvoudige en het vele
zet zich tot het ééne - het aaneengeslotene - volgens de onverstoorbare wet-matigheid
in het organiseeren der natuur. Maar het enkele zelf is weer tot in het oneindige te
ver-onderdeelen, gelijk ook het veelvuldige altijd is terug te brengen tot een eenheid.
Het ligt er maar aan op welken afstand de waarnemer geplaatst is - en dan,
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er is nog de beperktheid der zintuigen, zoowel ten opzichte van tijd als van ruimte.
Er moeten sterren zijn, door de ruimte zich voortbewegend met een snelheid van
vele duizende kilometers per uur, die door den mensch vóór onze jaartelling ongeveer
op dezelfde plaats werden waargenomen als heden door ons.
Een trein op verren afstand heeft een voort-kruipende, een andere in de nabijheid
een voort-snellende beweging.
We zoeken in alle waarneembaarheden den samenhang in evenwichtige
verhoudingen, zoowel de kunstenaar die een compositie maakt, als de winkelier die
zijn waren uitstalt, of nog als de huisvrouw, die haar kamer ‘op orde brengt.’
Bij het samenstellen van een bouket moet de ènkele bloem, hoe schoon ze op zich
zelf weze - ja, schooner dan de overige - zich schikken naar het gezamenlijke. Ze
mag in het totaal geen ordeverstorend element zijn - als de bouket niet door
menschenhanden was geschikt, zou ze door de natuur rythmisch geordend zijn. Tòch
kan het zijn, dat er een groeikracht werkende is, die een ènkel gewas weerbarstig
tegen de gestelde orde doet ingaan, de omgevende dringend naar een veranderden
stand, of wending. Daarvoor moet dan echter een oorzaak aanwezig zijn; de
voornaamste zal wel wezen, dat planten en gewassen het licht steeds zoeken en de
meest leefkrachtige tak of stengel drang uitoefent op de andere. Maar ook dan is er
weer eendrachtelijkheid van beweging, want de drang naar een andere wending - het
zij om licht op te vangen, hetzij om zich te beschutten - was in alle groeisel, alleen
zwakker, aanwezig.
Rythme -: noodwendigheid van beweging naar d'eigen aard en gesteldheid van
het wezen, waaruit ze ontstaat en dat hierdoor een bepaald karakter aanneemt.
De beweging is ook te zien als een ononderbroken beurtelingsche wisseling van
actie en reactie, of wel als het heelal in voortdurende verandering, met zijn eindelooze
reeks van oorzaken en gevolgen, waarvan Thomas van Aquino spreekt in zijn
redematige bewijsvoering van het Godsbestaan (dat is een macht, die in beweging
brengt zonder zelve door iets bewogen te worden). Opstreven - zich oprichten - het
is een natuurdrang in alle organisch leven, welke neiging echter voortdurend
tegengewerkt wordt door de zwaarte- of aantrekkingskracht der aarde met de dreiging
van kantelen en omstorten. Een tegengestelde beweging wanneer de instandhouding
bedreigd wordt is noodzakelijk, gelijk iemand het lichaam sterk vooroverbuigt,
wanneer hij tegen een hevigen wind in loopt. De hoogspanning van zulk stellen van
wicht en tegenwicht voor het onderhouden der òp-rijzende beweging, is die niet te
vinden in de architectuur? En is juist, dat we in de aldus opgestelde evenwichtigheid
- of het
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beweeglijke in stand gebracht - de bewegings-activiteit (overeenkomstig de natuur)
gewaarworden, niet de oorzaak van onze schoonheidsbevinding?
De groote werken der bouwkunst symboliseeren de overmeestering der wankelheid
van het Leven.
Als in de kunst zijn er verschillende stijlen in de bewegings-regeling der natuur.
Zie zoo'n ontbottend lentestruikje en ga het teekenen, als ge er het vermogen toe
hebt. Echter niet het eene takje na het andere, maar alle tegelijk - dat is, elk in 't
gezamenlijke - anders ontglipt u de (rythmische) stuur van hand, noodig om deze
eendrachtelijk-groeiende beweging als 't ware bij te houden - anders ook (en vooral)
ontzinkt U, onder de afmattende inspanning tot het preciseeren der lootjes, het
vreugdegevoel, opgewekt door deze manifestatie van dartel ontspruitend en toomeloos
uitsproeiend jong leven, dat U zelf een sensatie van verjonging deed ondergaan.
In de wereld der kleuren is er door gelijke organisatorische regelingen der natuur,
de onderlinge - rythmische - schikking van associaties. De regenboog is van dit
chromatische scheppingswerk, van de drie vaste grondkleuren uit tot een eindeloosheid
van schakeeringen, de apotheose. Maar werkt de schilder, die nat-in-nat schildert,
zoodat kleuren en tinten als 't ware aan elkaar ontgroeien, met al hun ondefinieerbare
overgangen en voortzettingen, niet intuitief overeenkomstig de methode der natuur?
In het schilderij heet dat het afstemmen van den eenen toon op den anderen. Het is
de harmonie, die ons zintuigelijk weldadig aandoet; of wel, de voldoening van het
instinctmatig-verwachte.
Bij het teekenen zit de lijn reeds in de vingers, die nog getrokken moet worden;
in het luisteren naar muziek vóór-luiden reeds de tonen, die nog niet zijn aangeslagen.
Daarom hinderen de dissonanten.
Het gevoel voor rythme bij den mensch is de behoefte om zich terecht te vinden
in het universeel accordement, in het kosmisch kaatsspel, van afstootende en
aantrekkende krachten, waarin hij zelf is opgenomen. Zoo beweegt hij, ongemerkt,
ook met de wenteling van de planeet mee.
De verschijnselen van het rythme in de natuur, naar welks beeld de kunstenaar de
harmonie wil scheppen in zijn werk, zijn eindloos in verscheidenheid, Het is in de
strenge evenmatigheid (als een eeuwige rust) der Egyptische beelden, als in de laatste
hevig-bewogene werken van Van Gogh. Het verschil in rythme - maatgang in
beweging - der tijden is daarmee uitgedrukt, zooals een mensch naar zijn innerlijke
beroeringen een kalme of gejaagde ademhaling kan hebben. Maar in beide gevallen
moet er de orde zijn, omdat leven zonder ademhalen onmogelijk is.
Een maartsch landschap, gezien van uit den electrischen trein - gezicht
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over wijde landen - betrokken lucht, vol van hagelbuien - een hemel beroerd met
wolken, als een stortzee. Het land heeft dan vele verten, die elastisch inkrimpen en
uitzetten, 't lijkt een zee van drijvende dampen, die kwijnend neerzijgen, of glorieus
oprijzen. De lucht, de hemel - één immense nis van licht als op oude schilderijen:
Maria opvarend ten hemel - de haven van den hemel.
Het schallend licht - telkens opnieuw een bazuinstoot - maar ook soms ineens een
geschal uit vele bazuinen tegelijk, als aanvurend den strijd van het jonge leven der
komende lente tegen het moede oude, dat bromt en gromt in de zware wolken langs
den hemel. De aarde sombert er onder, met huiverend reikhalzen naar de aanraking
van het Licht.
En dan ineens schuift het licht de zwarte waden geheel ter zijde; blinkend en
sidderend stuift het de stralenbundels voor zich uit, in ongebroken lijnen eindelijk
uitschietend.
Nu klinkt het licht-geschal uit vele bazuinen tegelijk. Het Hosannah van het
zegelied overgolft gansch het land in eindelooze echo's.
Eenige molens met wild-draaiende wieken schijnen daaraan deel te nemen - tegen
de maat in, als dolzinnig dansen zij een jazz.
Er is hier relatie tusschen den toestand van den waarnemer in den voortsnellenden
trein en dien van zijn gezichtsbeeld - wat op zich zelf in vlucht verkeert, wordt in de
vlucht gezien. Geheel anders is de gewaarwording, wanneer het object der waarneming
niet in die rythmische verhouding staat tot den waarnemer - als het landschap onder
een kalmer aspect zich voordoet, gelijk ik het een anderen keer bij effen helder weer
van uit den trein zag, met zijn weilanden, slooten, vee, naar alle verten.
Door de stabiliteit van het portierraampje heen gezien, zóóveel schilderachtige
gegevens - wisselend maar gelijksoortig. Schilderijen komen erbij in gedachten hollandsche schilderijen. Zoo'n uitzicht heeft zijn bijzondere aantrekkelijkheid; het
voert ons terug in een sfeer van behagelijkheid; zooveel ‘gevallen’ wekken
herinneringen aan stemmingen buiten doorleefd. We kennen al die slootjes met hun
afgebrokkelde kanten, met hun kroos en riet en het licht er over - er in. We kennen
die koeien, rood, zwart of wit - altijd mooi tegen een achtergrond van groen; we
hoorden ze snuiven en herkauwen, zoo dikwijls, vlak-nabij, in de vreedzame
omgeving. De weilanden zelf met hun gehavende hekken, hier en ginds - prettig
motief voor een krabbel - de horizon met de lucht er boven - enkele vegen, 'n paar
halen met den smedigen kwast, speculeerend op 'n gelukkig moment. Wat verder,
de schilderkist geopend om het studietje even te bekijken - de lucht van de verf is
als een zinnelijke prikkeling.
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RYTHME IN KRISTALVORMING VAN URANIUMNITRAAT.
OVER MICROSCOPISCHE KRISTALLISATIES).

(VERGROOTING UIT EEN FILM DOOR J.C. MOL
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RYTHMISCHE TEGENGESTELDHEID VAN BEWEGING IN ERICA HERBACEA. (FOTO PROF. KARL BLOSSFELDT
UIT URFORMEN DER KUNST; RUIM ELF MAAL WARE GROOTTE)
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Maar ik zit in den trein, loop daar niet slenterend rond - vooruit, achteruit - turend
gretig naar hier, naar ginds, telkens met de handen een geval op zich zelf afsluitend
- altijd echter met een stuk lucht erboven! Ik hoor nu het raderend en snoerend geluid
van de ijzeren wielen, vlak bij, maar in mijn herinnering, naast het grazen der beesten,
uit de wijde verte de klaroen van een trompetter uit het fort op een vroegen
zomerochtend, toen het gras nog vochtig was van den nacht. Ik ren nu langs die
landen - heb ik spijt daar nu niet te kunnen rondslenteren, met stoeltje, teeken- of
schildergerei, af-en-toe een pijp stoppend? Verdriet me de onverbiddelijke snelheid,
waarmee de trein me er langs voert? Ik leef nu toch ook!
Daar is de breede ringvaart, die een bocht maakt naar de verte - welbekend! - daar
is altijd wat te vinden, zoo veel om af te snijden als motief voor een studie. En .... 'k
zag nog juist, éven, een visscher (den hengel zag ik niet zoo gauw) in zijn schuitje,
dicht bij den spoorbaan. Een geval op zich zelf - figuur in landschap! Gabriël komt
in de gedachten - verleden in een kunsthandel nog zoo'n schilderijtje van hem gezien.
Maar ik kom tot het tegenwoordige - tot de werkelijkheid, dat ik in den
voortsnellenden trein zit, dat ik alles: de weilanden, de slooten, de koeien, den horizon
en de lucht zie: in een andere orde, in een anderen maatgang.
Ik trachtte wel geestelijk stil te staan in mezelf (tot koestering van dierbare
herinneringen), maar 'k moet voortijlen met den trein mee - en ik let er nu op, hoe
de rookwolken van de locomotief in zware balken wentelen over de landen, hoe nabij
de struiken waaien en buigen in wilde beroering onder de zuiging van den razenden
trein.
Dit is in mijn nabijheid, thans het werkelijke - daarachter de illusie: het land met
de slootjes, de koeien (enkele, of vele?) de verschuivende horizon; onwerkelijkheid
- alle dingen, die voortdurend in elkaar deel hebben. Het mannetje, dat zat te visschen,
was dat soms niet denkbeeldig? Maar een schicht vogels, voortpijlend en even gezien
als iets afzonderlijks, dat was toch ook werkelijkheid - een beeld, opgenomen in het
dynamisch bewegingsspel. Maar hoe dat complex van gewaarwordingen en ijlingsche
waarnemingen in een verband te leggen tot een aanschouwelijk beeld? Hoe daarvan
een schilderij te maken? Ik kan toch niet, overeenkomstig de natuur, gaan schilderen
de Hardende rookwolken, als in razernij rumoerende struiken, de vlucht vogels, en
dan tot achtergrond de weilanden en de koeien als in een wazigheid! D a a r m o e t
i k m e d a n o p g a a n b e z i n n e n , want alle aandoeningen en gewaarwordingen
moeten toch te veruitwendigen zijn - gelijk alle verschijnselen door de zintuigelijke
waarneming uit de natuur zelf opgedaan! Het is nu echter de natuur, die in de
ordestelling harer bewegingen zich nadrukkelijk manifesteert. In haar schoone
redelijkheid
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het Rythme, dat overal te herkennen is. Zoo, in een vlucht duiven, die ik door de
lucht zag vliegen; naar zij zich wendden van of naar het licht, waren zij gelijkelijk
tegen de lucht ait donker, in half toon - bijna niet te zien, of lichtend, maar waardoor
volkomen eendrachtelijkheid van beweging klaarblijkelijk wordt.
Een struikje in de lente - een late lente - dus in den prillen staat van ontbotting - aan
een sloot. Zoo'n struikje met de takjes in den eersten sprong van een nieuwen uitgroei,
is mooi - aantrekkelijk ding om te teekenen! 't Slootje met een achtergrond van dicht
jong hout (waarin ook de trilling is van het ontbottend jonge leven) is dan
ondergeschikt. Maar het regent zachtjes in dat slootje. En dàt is toch nòg mooier, of
wonderlijker - zij het minder dienstbaar als teekenobject! Al die regendroppels
vormden zooveel kringetjes op het watervlak, zuiver cirkelvormig, uitvloeiend van
af de kern en telkens weer stuitend, dus zich oplossend in de kringvorming der andere.
En, door dat rustelooze spel van vervlietende en zich weer centraliseerende
ringvormige stroomingen heen, de trillende gespannenheid der weerkaatsing in het
water van de donkere stammetjes aan d' overkant, als snaren van een speeltuig. Neen,
als zooveel andere waarneembaarheden is zooiets niet af te beelden in lijn en kleur
- althans, 't lijkt geen bruikbaar motief voor een schilderij. Tòch, de gewaarwording
moet beeldend kunnen worden omgezet.... met nieuwe uitdrukkingsmiddelen? Door
de film?
Beeldende kunst - is het niet: spreken in symbolische teekenen?
Een verscholen hoekje in een park; wat boschage, laag dicht begroeid hout en een
kegelvormig dennestruikje. De zon staat hoog. Een heestertje met gladde geverniste
bladeren - klaarblijkelijk, want van de hooge zon vangt het juist de ketsende lichten
op, schel en blikkerig (voor een schilder!) tegen de donkerte van het lommerrijk
hoekje. Maar, er is tòch harmonie; het is als muziek dat krijtend licht en die fluweelige
schaduwen, te s a m e n met het veelklinkend getjilp van onzichtbare vogels en enkele
hoogere geluiden daartusschen, die als schilfertjes uitklinken, gelijk de ketsende
lichtjes op dien heester.
Het dennestruikje - ingetogen gedaante in zijn gesloten donker habijt - wordt
slechts even gestreeld door het licht, dat neerglijdt langs zijn flanken en den kegelvorm
zuiver doet uitkomen. Het flauwe slagschaduwtje over den donkeren grond is als een
stille beving.
Alles heeft zijn leven en beweging naar zijn aard en zijn temperament; zie die
rhodondendronstruik - hoe ze haar bladertrossen, met de zwellende knoppen in top,
naar boven steekt, als zooveel vuurpijlen de lucht in geschoten, - in uiterste spanning
van haar bronstigen drang. Maar daar bovenuit de boomen met hun menigvuldig en
verijlend takken-
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gestrengel - hoe hooger hoe onaardscher, tot in de lucht- en lichtgewelven van het
zonlicht, waaruit het vogelgetjilp neerzijgt.
In de nabijheid was een brokje moestuin te midden van weilanden. Opvallend, als
schilderachtig, een uitgerolde mat, overeind staande (dienend tot beschutting tegen
den baldadigen voorjaarswind?) 'n mesthoopje, meer goudgeel en vetter van kleur
dan de mat, vurig-groene reepen en kluiten gras in paars-zwarte aarde, een gammel
schuttinkje van velerlei planken, enkele geknotte boompjes - over de schutting gezien:
een slootje dat gaat vèr weg, als een kerf in de landen. Een geval om een schilder te
verlekkeren! Het schilderij ligt hier pas-klaar. Maar toch ook lente, óók drang naar
vernieuwing - bij nadering vliegen enkele kraaien plotseling op.
Terug tot de natuur - een nieuwe leuze, die de laatste tijden nog al eens gehoord
wordt. Maar, hoe terug tot de natuur? Door ‘zakelijkheid’ in waarneming en
uitdrukking, zonder fantaseeren? Eeilijk de waarheid spreken zonder verdichting,
het is een braaf voornemen; bovendien belooft het eenigen steun op den wankelen
bodem van het tegenwoordig kunstbedrijf. Waar zooveel richtingen wegzinken in
de woelwateren van het modernisme, zal hier allicht ‘eerlijkheid blijven
bovendrijven’! Wat is echter de waarheid? Er kunnen ook gezegd worden ‘waarheden
als koeien’! Het is nog aangenamer - en animeerender - iets te worden wijsgemaakt,
dan aangeklampt met mededeeling van overbekende waarheden. Het weergeven van
de realiteit kan zoo zakelijk en overtuigendnatuurgetrouw zijn, dat het ons
onverschillig laat! En dan juist omdat er bij gemist wordt.... fantasie. Wat we fantasie
noemen is niets anders dan openbaring, mededeeling, van een
persoonlijk-verwonderden kijk, ont-dekkmg van wat voor anderen nog verborgen
lag. Wat den kunstenaar treft, gaat hij nadrukkelijk accentueeren en - gelijk in allen
toestand van enthousiasme - onwillekeurig overdrijven. Hij geeft echter uitdrukking
aan wat hem als waarheid schijnt en dus niet zoozeer van het (vastgelegde) ware,
maar van het waar-schijnlijke. Iedere tijd, iedere verdere staat in de kunstontwikkeling,
geeft getuigenis van nieuwe bevindingen, uit het contact van menschen met de natuur,
of het leven. ‘Terug tot de natuur’ - maar dan niet zich bepalend tot een hernieuwde
attentie op de gedaante om daaruit stof te putten voor het kunstbedrijf, doch uit de
leergierige opmerkzaamheid van een natuurlievendheid, die in de uiterlijk volgroeide
gedaante de zinvolle teekenen gewaar-wordt van het oneindig-gevarieerde beweeglijke
leven. Ook geestelijk moeten de dingen ‘en plein air’ gezien en opgevat worden.
De leering der natuur kan alleen vruchtbaar zijn, wanneer ze opwekkend werkt een factor wordt tot nieuwe bezieling. Guido Gezelle zong: ‘Dichten, dichten is geen
kunste, 't is een gunste, 't is Gods gunste.’
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Lot en avontuur van beroemde schilderijen
door Franz Dülberg
II. (Slot)
IN tegenstelling tot Hans Holbein, die ondanks vele zware verliezen toch nog door
een groot aantal meesterwerken in ons midden gebleven is (waarvan vele dezen
eeretitel ook in den technischen zin eener vlekkelooze uitvoering verdienen), heeft
Leonardo da Vinci, de oudste, veelzijdigste en geestelijk diepgaandste der meesters
uit de Italiaansche Renaissance, met de meerderheid zijner werken veel ongeluk
beleefd. En daardoor leeft hij slechts vaag in de voorstelling der breede massa's. Een
groot deel der schuld is te wijten aan de onrust en zucht tot experiment van den
kunstenaar. Vrij treurig is de toestand van de schilderij ‘het Avondmaal’ in Santa
Maria delle Grazië in Milaan, welks compositie door de over de heele wereld
verspreide gravures algemeen bekend is. De meester had dit direct op den muur
geschilderd met een op dit gebied foute techniek in olietempera. Over den
beschadigden toestand der schildering werd reeds in 1566 geklaagd door den
Italiaanschen kunstbiograaf Vasari. In 1908 heeft de restaurateur Cavenaghi door
een voorzichtig procédé gered wat nog te redden was. Onvoltooid liet de kunstenaar
zijnen karakteristieken heiligen Hieronymus staan. Thans hangt deze in de
Vaticaansche Galerie. Voor het in veiligheid brengen van dit werk maakte zich
kardinaal Tesch verdienstelijk, die het grootste deel van het schilderij als kistdeksel
bij een Romeinschen uitdrager vond, alsmede later nog den uitgesneden kop in een
schoenmakerswerkplaats.
Evenals Michel Angelo's door de koene en zekere uitbeelding van het naakte
menschelijk lichaam beroemd geworden ‘Overrompeling der badende Florentijnsche
ruiters bij Cascina’ vroeg verloren raakte, zoo ook Leonardo's eveneens voor het
Palazzo Vecchio in Florence uitgevoerde monumentale schildering ‘de
Anghiari-veldslag’ (of: de strijd der ruiters om het vaandel). Bij Leonardo hadden
fouten in schildertechniek, berustend op een verkeerd begrijpen van een plaats uit
den oudromeinschen natuurvorscher Plinius, schuld eraan, dat de kunstenaar zijn
werk niet geheel voltooide. Daarop offerde eene latere generatie het onvoltooide en
vervallen meesterstuk aan de noodig gebleken veranderingen van het gebouw. Een
copie door Raffael geteekend en te Oxford bewaard, een getrouwe, maar vrijwel
levenlooze gravure van Zacchia uit het midden der 16e eeuw
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en een natuurlijk nogal zelfstandige navolging van Peter Paul Rubens in het Louvre
hebben nog iets bewaard van den klank dezer hartstochtelijke en toch klare compositie.
De wereldberoemde Mona Lisa, het in 1505 voltooide portret der echtgenoote van
Francesco del Giocondo (na een arbeid van 4 jaren), kan buiten een
diefstalgeschiedenis uit modernen tijd, die als een slechte film aandoet, op geen
bijzondere omzwervingen bogen. Integendeel, reeds in de eerste helft der 17e eeuw
wordt zij in het bezit van het Fransche hof vermeld. Maar een ander meesterwerk
van Leonardo boeit onze aandacht als tweede geval van een achteraf gemaakt
duplicaat. Het gaat om de ‘Madonna in de grot’, die zoowel in het Louvre als in de
Londensche National Gallery hangt, zoo bijzonder door de verrukkelijke compositie
der gebaren, door het mysterievolle donker van het diepe rotslandschap. Zooals de
nieuwste biograaf des meesters, Wilhelm Suida, aantoont, is het exemplaar in het
Louvre het origineel, kort voor 1490 voor de Milaneesche kerk San Francesco
geschilderd. Dit origineel bemachtigde in 1499 de hertog van Milaan, Lodovico il
Moro, en zoo werd de kunstenaar gedwongen als surrogaat een tweede exemplaar
te vervaardigen, met hulp van zijn leerlingen. Dit dateert uit het eerste decennium
der 16e eeuw en is wel bekoorlijker, maar lang niet zoo intens gespannen.
Michel Angelo, een vulcanische natuur, voor wie het conflict als begeleidend
verschijnsel onontbeerlijk was, werd na een smartelijke tragedie reeds op hoogen
ouderdom nog de dupe van een der ergste vijanden der vrije kunst, den leelijken aap,
die de deugd begeleidt, de preutschheid. De tragedie maakte hij door met het steeds
meer en meer in den opzet beperkte, tenslotte nauwelijks nog aan de hooge doeleinden
des kunstenaars beantwoordende grafmonument van Paus Julius II. De dupe der
preutschheid werd hij met zijn ‘Laatste Oordeel’ in de Sixtijnsche kapel, in 1534
door Paulus III besteld, in 1541 voltooid. De met volle levenskracht gegeven
combinatie der antieke vreugde aan het lichaam en het christelijk geloof aan het
hiernamaals, wekte den hevigen toorn op van den Caraffapaus Paulus IV, die regeerde
van 1553 tot 1559. Reeds zou bevel gegeven worden het geheele fresco, waarop
inderdaad de vertoornde Oordeelaar der wereld meer op een naakten Jupiter lijkt,
stuk te slaan, toen de schilder Muziano zich aan de voeten van Petrus' opvolger wierp
en tenminste een verzoenende oplossing wist te bewerken. Aan Daniele da Volterra
viel de weinig charmante opdracht ten deel om lendedoeken, door den geest der
contrahervorming gewenscht, om de naakte lichamen aan te brengen. Deze opdracht
bezorgde hem den twijfelachtigen eerenaam van ‘den broekenmaker’.
Raffaëlo Santo, die zeer zeker niet de vurigste en hartstochtelijkste onder de groote
beeldende kunstenaars is, maar de met den zekerst
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rangschikkenden smaak begaafde, heeft met vele zijner werken, reeds tijdens zijn
leven zeer gewaardeerd, de wonderlijkste veranderingen en omzwervingen
meegemaakt. Hij voerde zeer vroeg reeds een wandschildering uit voor Citta di
Castello in gemeenschap met een kunstcollega en in 1788 zou deze aan den schilder
Hamilton verkocht zijn, als deze vervreemding niet spaak geloopen ware, doordien
men geen vergunning gaf het schilderij uit te voeren over de grens. Een jaar later
werd het werk sterk beschadigd en men schonk de rest aan Paus Pius VI. Deze liet
de bestbewaarde stukken uitzagen, zoodat men thans God den Vader en Maria in
Napels, een der Engelen in Brescia moet opzoeken. Een ander werk uit zijn eersten
tijd schilderde hij voor de nonnen van Sant Antonio in Perugia. De daar levende
graaf Bigazzini bracht het naar Rome. In Rome kwam het in bezit van de voorname
Romeinsche familie Colonna. Daarna in handen van den Koning van Napels;
vervolgens verhuisde het naar Madrid en werd een heelen tijd later door den Hertog
van Ripalda te Londen, daarop te Parijs door den kunsthandelaar Sedelmeyer
aangeboden. Totdat tenslotte Pierpont Morgan het aankocht voor een Amerikaansch
record-bedrag.
De predellenschilderingen van het altaarstuk maakten intusschen hun eigen
dooltochten door landen en tijden. Ook de gevallen van duplicatie van een schilderij,
zooals bij Holbein en Da Vinci het geval was, en van een schipbreuk, zooals het bij
Memling dan voorkwam, vindt men bij de werken van Raffael terug. Florence bezit
twee Raffaelportretten van Paus Julius II waarvan wel het in de lijn hardere, in de
kleur minder bekoorlijke exemplaar der Uffizi van Raffael's hand stamt, terwijl de
lichtende copie in de Pitti galerie vermoedelijk op verzoek van den hertog Guidabaldo
van Urbino vervaardigd is, en wel door niemand minder dan Titiaan.
Als een wonder werd de redding der groote kruisdraging gevierd. Dit werk uit
lateren tijd werd waarschijnlijk alleen door zijn leerlingen gemaakt. Het was bestemd
voor een kerk in het verre Palermo; dicht bij den haven van Genua geraakte het op
zee in nood. Thans hangt het in het Prado te Madrid. In de 17e eeuw werd het door
den abt van het Siciliaansch klooster den koning Philip IV van Spanje ten geschenke
gegeven en in 1734 had het te Madrid bij den brand van het Alcazar na de waterproef
ook nog de vuurproef te doorstaan.
De beminnelijkste en meest levensblijde aller Italiaansche kunstenaars is Antonio
Allegri, onsterfelijk geworden onder den naam van zijn woonplaats Correggio. Een
zijner voornaamste werken leed zware schade door de op dwaalwegen geraakte
vroomheid van een hoogen bezitter. De meester, die over een bijna onbegrensde
kunde in compositie en lichtverdeeling beschikte en door zijn natuurlijken aanleg
zelfs over den verschrikkelijken martelaarsdood van de heiligen Placidus en Flavia
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een glimlach deed zweven, die alle ontzetting overwon, schilderde, ongeveer 4 jaren
voor zijn dood, een serie voorstellingen uit de antieke godensage. Deze serie voerde
hij uit in opdracht van den hertog van Mantua. De schilderijen waren als geschenk
voor keizer Karel V bestemd en gaven de velerlei listen weer, waarmee Zeus, de
eeuwig jonge vader en heer der goden, het verstond de schoonste dochters der
sterfelijken tot zich te trekken. Als compositie is ongetwijfeld het beste dezer werken
het schilderij, dat de sage van Leda en de zwaan voorstelt, door de verbinding der
superieur gegroepeerde figuren met een zeer knap uitgewerkt boschlandschap, dat
eigenlijk reeds naar Ruysdael wijst. De dochter van den Spartanenkoning wordt met
haar speelgenooten bij het baden door een vlucht wilde zwanen verrast en vermoedt
niet, dat de sterkste zwaan, die zich liefkozend aan haar vlijt, een van gedaante
veranderde God is. Uit de nalatenschap van keizer Karel kwam het meesterwerk in
het bezit eens Spaanschen ministers, die later bij Philip den Tweede in ongenade viel
en het daarop verkocht aan graaf Khevenhiller, een gezant des steeds naar
kunstschatten hongerenden keizer Rudolf II. Later, zeer kort voor het einde van den
30-jarigen oorlog, geraakte de Leda in handen van de hoogbegaafde, maar wispelturige
en steeds van woonplaats wisselende dochter van Gustaaf Adolf, de koningin Christine
van Zweden. De Zweden hadden namelijk Praag veroverd, waar zich de schatkamers
met kunstwerken van Rudolf II bevonden. Christine vermaakte het schilderij als
erfstuk aan een Romeinschen Kardinaal en de Hertog van Orleans kocht het in het
begin der 18e eeuw van een Romeinsche familie, de adellijke Odescalchi. De zoon
van den hertog, Louis Le Pieux, die den vrome uithing, sneed, opgehitst door een
fanatieken biechtvader, het Ledaschilderij in stukken en vernietigde den kop, van
welks onbevangen, levensblijde uitdrukking, die volstrekt niet zinnelijk prikkelend
is, wij ons gelukkig een voorstelling kunnen maken naar een oude, in het Prado
bewaarde copie. De treurige resten vroeg en kreeg de knappe hofschilder Charles
Coypel, die zelf het echter niet waagde zich met een Correggio te meten en den
vernietigden kop door een heden vergeten schilder, Deslyen, liet overschilderen.
Frederik II van Pruisen, de groote vijand van bijgeloof en alle der kunst vijandige
vervolgingszucht, kocht in 1755 het werk door bemiddeling van graaf d'Epinaille
voor een aanzienlijk bedrag. Het schilderij was erg verknoeid maar ademde toch nog
in vele deelen een wonderbare schoonheid en kreeg in de Berlijnsche Galerie ten
derde male het hoofd overgeschilderd door den schilderijenrestaurateur Jacob
Schlesinger in de 19e eeuw.
Een reeds vroeg door de legende omsponnen figuur is de stichter der richting, die
wij heden als hoogtepunt der Venetiaansche schilderschool bestempelen, namelijk
Giorgione, die in het burgelijk leven Barbarelli
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heette en reeds op 34-jarigen leeftijd aan de pest bezweek. Als vanzelf sprekend
paste het bij hem, dat ook vele zijner werken merkwaardige avonturen beleefden.
Het zonderlinge lot werkte in een bepaald geval zelfs gunstig, in den zin van het
behoud van een kunstwerk, dat anders onherroepelijk het offer zou geworden zijn
van den noodlottigen brand van het Dogenpaleis, waarvoor het was bestemd.
Giorgione werkte vaak tegelijkertijd aan meerdere doeken en had zooals men zegt
dikwijls meer pleizier in het spelen op de luit en conversatie met mooie vrouwen dan
in het schilderen. Hij liet het grootsch opgezette schilderij van het ‘Oordeel van
Salomo’, dat voor de zittingzaal van den Raad van Tien bestemd was, onafgewerkt
staan. Een teekening van Dürer in het Berlijnsch prentenkabinet maakt de
gevolgtrekking waarschijnlijk, dat de Duitsche meester het werk van den jongen
Venetiër heeft gezien. Op het schilderij is de gestalte van den beul onvoltooid gebleven
en de beide kinderen komen er in het geheel niet op voor. Het doek geraakte in het
bezit der familie Grimani, dan van graaf Marescalchi, bij wien het in 1820 de
enthousiaste bewondering van Lord Byron opwekte. Later door een Engelsch
collectionair gekocht, is het thans het welverzorgd eigendom der Mrs. Ralph Banks
in Kingston Lacy.
Eveneens onvoltooid stond in Giorgione's werkplaats de heerlijke Venus, rustend
in een poëtisch-gezien Voor-Alpen-landschap, beslist een der drie of vier mooiste
werken der Dresdensche Galerie. Volgens berichten van tijdgenooten moet Titiaan,
Giorgiones groote navolger, die zijn richting voortzette, het landschap hebben voltooid
en een Amor, die de godin begeleidt, afgewerkt hebben, waarvan wij heden niets
meer zien. Het arme godenkind had reeds spoedig te lijden, waarschijnlijk door het
verschil der verfsamenstelling. Daarom heelt men het al in het midden der 18e eeuw,
toen het schilderij door August den Sterke naar Dresden was gekomen, bedekt door
den rooden doek, waarop de godin rust, nog wat langer uit te plooien. In 1843 kwam
de ongelukkige nog éénmaal te voorschijn bij een restauratie van het schilderij, werd
echter opnieuw om het leven gebracht. Overigens gold het schilderij toen ter tijde
als een zwakke copie naar Titiaan, totdat eindelijk de Noord-Italiaansche navorscher
Morelli, in de Zwitsersch-Duitsche cultuur grootgebracht, den lieden de oogen opende.
Overweldigend rijk is het levenswerk van Titiaan. Ondanks menig verlies, waarvan
ik hier slechts vermeld: den in 1574 door den brand van het Dogepaleis veroorzaakten
ondergang van het groote historische schilderij ‘de Veldslag bij Cadore’ en de
vernietiging der geweldige altaarschilderij der vermoording van Petrus den Martelaar,
die eveneens door een brand plaats vond en wel in 1867. De onvermoeibare Titiaan
is dan ook bijna 100 jaar geworden! Een der mooiste schilderijgeschiedenissen
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is die van het portret van Laura dei Dianti. Deze slanke vrouw, die in haar uitgekozen
phantastische dracht reeds zoo zeer een nog heden modern schoonheidstype nabij
komt, was eerst de geliefde, dan de derde gemalin van Alfonso I. Na haar dood werd
het schilderij van Titiaans hand aan den keizer Ferdinand II als een soort afgezant
toegezonden. Laura's kinderen waren weliswaar te Modena, doch niet te Ferrara als
erfrechtigen erkend geworden en zoo moest het kostbare werk van Titiaan wel dienen
om de voortgezette aanspraak der nakomelingen op het erfrecht een gunstig gehoor
te geven. Ditmaal kwam door erflating het kunstwerk in de verzameling van keizer
Rudolf II te Praag en onderging hierop dezelfde avonturen en legde dezelfde
dooltochten af als de ongelukkige Leda van Correggio. Slechts met dit onderscheid
dat ook de strengste zedelijkheidsmoraal niets had in te brengen tegen de ‘Turksche
met de kleine Mooren’ of de ‘Slavoonsche’, zooals het schilderij om zijn
phantastischen pronk toen genoemd werd. Toen de republikeinsch gezinde nakomeling
van den hertog van Orleans, Philippe Egalité, in 1792 de Galerie verkocht, werd het
grootste deel van den inhoud opgekocht door drie voorname Engelschen, die daarop
de schilderijen, die hun zelf het minst bevielen, publiek lieten verkoopen te Londen.
Daaronder bevond zich ook de schoone Laura, die slechts 80 pond opbracht, een
bewijs, dat zij toen ter tijde niet zeer gewaardeerd werd. Eerst een prachtige essay
van Carl Justi gaf het bekoorlijk werk, thans een der sieraden van Doughty House
te Richmond, de verdiende eer terug.
Ook de juist een eeuw jongere navolger van den schilderkoning Titiaan, de Vlaming
Pieter Paul Rubens ondervond menig verlies van zijn werk; toch wint hij het in
omvang nog zeker van den Venetiaan, ten deele ook, omdat de medewerking zijner
leerlingen het aantal zijner werken zeer deed aanzwellen. Rubens genoot de gunst
der grootste heeren van zijn tijd. In zijn jongeren tijd schilderde hij voor Mantua een
Drievuldigheidsaltaar, dat tegen het einde der 18e eeuw in stukken verdeeld werd.
Ook het schilderij ‘Zonder wijn en brood verkilt de liefde’ werd op een nog niet
achterhaald tijdstip verdeeld tusschen Brussel en Dresden, waar het thans te zien is.
Door brand na bliksemslag werden den 18en Juli 1718 de knappe koepelschilderijen
der Antwerpsche Jezuietenkerk verwoest. Toen Rubens in Italië roem en succes had
geoogst en in zijn geboortestad was teruggekeerd, bestelde de Antwerpsche magistraat
bij hem een schilderij, de pralende, figurenrijke ‘Aanbidding der Koningen’. Met dit
werk had de meester een smartelijke, zeldzame ondervinding. Reeds eenige jaren na
den aankoop schonken Antwerpen's vroede vaderen het schilderij aan den toenmaligen
gezant van den Spaanschen Koning. Weer een paar jaar later werd graaf Rodrigo
van Oliva in zijn land meegesleept in den val van den hertog van Lerma, beschuldigd
van moord en in 1621 onthoofd.
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Toen Rubens 7 jaren later naar Spanje reisde, vond hij zijn werk in 's Konings bezit.
De Koning was door verbeurdverklaring der goederen van den gevonnisde eigenaar
geworden. Uit eigen beweging veranderde de schilder toen een en ander in de groote
compositie, die heden in het Prado zijn roem verkondigt.
Hoezeer ook de zinnendoorruischte kracht van den grooten Vlaming indruk op
ons maakt, toch dringt meer tot ons hart het worstelen naar de diepten van het
zieleleven van Rembrandt, dertig jaar jonger dan Rubens. Eigenlijk was heel zijn
leven en scheppen een conflict met de burgerlijkheid, achtenswaardig, maar reddeloos
gesloten voor de diepste ontroering, de burgerlijkheid zijner landgenooten.
Waarschijnlijk was zelfs de ‘Nachtwacht’, gemaakt toen hij zes en dertig jaar oud
was, reeds een verzoenend compromis, noodgedrongen, tusschen de hooge vlucht
der phantasie des kunstenaars, die van een zinnebeeldige voorstelling van Holland's
nationalen strijd droomde, en de zeer aardsche portreteischen der opdrachtgevers.
In het mooiste zijner latere werken, de ‘Staalmeesters’ heeft Rembrandt daarmee
geen rekening meer gehouden en in oneindig verdiepte kunst zijn zieleleven
uitgesproken in de uiterlijk zeer eenvoudige groepeering eeniger personen.
Nog eenmaal scheen de gelegenheid tot vrije vlucht gekomen! Men wilde in het
nieuwe raadhuis te Amsterdam een lange gang, die echter ongunstig licht had,
decoreeren met groote schilderijen uit Holland's oudste geschiedenis. Rembrandt
kreeg de scène, aan Tacitus ontleend, waarin een Batavenkoning, door de Romeinen
Julius of Claudius Civilis genoemd, zijn landslieden opzweept bij een feestmaal tot
den eed der opstanding, tot den vrijheidskamp op leven en dood. In de uitbeelding
der zware, beslissende stilte der samenkomst schiep de meester met de middelen
zijner kunst een pendant van het verschrikkelijke kroningsmaal in Shakespeare's
Macbeth - dat hij echter naar alle waarschijnlijkheid niet kende. De voorstudies
worden bewaard in het prentenkabinet te München. Zij laten zien, dat de schilder de
bijeenkomst had opgezet in een hooggewelfde hal, rondom de tafel van den
aanvoerder, op een terras, met starre bronzen leeuwen afgezoomd.
Daar Rembrandt een doek van 26 meter oppervlakte op een ongunstig belichte
plek moest maken, koos hij opzettelijk een schilderwijze, die zich op de hoofdzaken
beperkte, en zette zijn figuren door een kleurenreeks van hel blauw, oranje, olijfgroen
en dof rood in hel licht. Slechts zeer kort, in 1662, behield het Amsterdamsche
raadhuis de zwaardeneed van Hollands grootsten meester. Dan gaf men hem zijn te
grootsch opgezet of te hel van kleuren zijnde schilderij terug als een schoolarbeid
ter verbetering - afgaande op alle berichten, vindt men geen andere verklaring. De
eeuwige op- en aanmerkingen der hoogmogende heeren (die alles beter wisten)
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moede, gedwongen het werk, dat voor den verkoop aan een particulier veel te groot
was, van de hand te doen, besloot de meester de hoofdgroep eruit te snijden. Hij
gebruikte daarbij middelen, die zeer vernuftig waren, doch niet alle differenties
oplosten. Qua omvang is het doek nog een der grootste en zeker een van zijn meest
poëtisch-sterke werken. Een Zweedsche familie, die in Holland relaties had, zorgde
er voor, dat de ‘Eed der Batavieren’ tegen het einde der 18e eeuw naar Stockholm
kwam, in welks museum het van de grootheid van Rembrandt getuigt - en van de
geringe wijsheid der toenmalige Amsterdamsche vroede vaderen.
Ook twee bekende meesterwerken van Rembrandt, die thans in Hollandsche musea
hangen, hebben verminkingen meegemaakt, ditmaal echter niet door den daartoe
gedwongen kunstenaar. Het zijn de tweede ‘Anatomie’, als compositie buitengewoon
knap, in 1656 geschilderd, die in 1723 door een brand omkwam met uitzondering
der hoofdgroep van het lijk, in kunstige verkleining gezien, en van Professor Deyman,
die aan het hoofd sterk beschadigd werd; en vervolgens de mysterieuze, als uit de
onderwereld opstijgende Homerus, dien smakelooze nakomelingen van zijn knaap
beroofd hebben.
Dat ondanks alle leerrijke artikelen over het onderscheid van kunst en leven ook
in den nieuweren tijd gewelddadigheden steeds nog op het terrein der mogelijkheden
liggen (zooals bij de Leda van Correggio), bewijzen duidelijk de gebeurtenissen bij
de eerste tentoonstelling van Edouard Manet's ‘Olympia’, in den Parijschen Salon
van 1865. Een groot deel van het toenmalig kunstpubliek wond zich erover op, dat
hier nu eens niet volgens de regelen en gewoonten van de gipszaal der academie,
maar met alle toevalligheden van het persoonlijk leven een naakte vrouw was
voorgesteld en dat een kat bij haar bed een hoogen rug zette. Dreigende vuisten
verhieven zich tegen het doek en men moest zelfs oppassers in de expositiezaal
plaatsen om een attentaat, een ongeluk te verhoeden. Tot dreigende tooneelen van
precies hetzelfde allooi is het later in Duitschland gekomen bij de tentoonstelling
van ‘Danaë’ van Max Slevogt en bij Max Lieber-man's jeugdwerk ‘De twaalfjarige
Christus in den Tempel’ - bij het laatste, omdat het publiek uit gevoelsmotieven
opbruiste, gestoord in zijn gangbare en welbeminde voorstellingen op religieus
gebied. Het tragische geval, dat een kunstenaar zijn eigen werk vernietigde, niet uit
maatschap-pelijken nood, maar uit mismoedigheid over het niet geheel bereiken van
het ideaal, beleefden wij met Wilhelm Leibl's ‘Stroopers’, dat nog slechts in prachtige
brokstukken behouden is. De kunstenaar voltrok het lot aan het doek door het in
stukken te snijden, hoewel en nadat het belangrijke werk in Parijs tentoongesteld
was.
Het hier gegeven uit den aard der zaak onvolledige overzicht roert slechts
hoofdzaken aan en heeft natuurlijk niet alleen het doel een
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serie anecdoten te debiteeren. Het wil veeleer wijzen op het probleem van het behoud
van groote en onvervangbare kunstwerken, een probleem, dat terecht een kring van
geestelijk hoogstaande menschen in alle landen interesseert.
Ook zoo oorlogen zeldzamer en zeldzamer mochten worden, zooals wij vurig
hopen, en tenslotte geheel zullen verdwijnen; wanneer tevens steeds betere
maatregelen tot behoud der werken bij brand en bliksemschade gevonden worden;
zoo blijven toch nog immer gevaren genoeg over.
Het oprichten van copieënmusea kan wel niet de éénmaal bestaande, niet te
herscheppen charme der origineelen, maar dank zij den vooruitgang der
reproductiekunst toch steeds het grootste deel der waarde in compositie en
kleurenkeuze redden en in zekerheid brengen.
Zulke musea in alle landen op te richten op de basis van internationale
overeenstemming, zou de gewichtige levensverzekering zijn van een aanzienlijk deel
van het geestelijk bezit der menschheid.
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Sinterklaas, goed heilig man
door A.H. Luijdjens
ALS wij onzen vaderlandschen ‘Sinterklaas’ met den titel ‘bisschop van Spanje’
aanduiden, dan is dat heusch een poëtische vrijheid; dit zeg ik niet zoo maar voor de
aardigheid. Neen Sint Nicolaas moet in Nederland wel uit Spanje komen, daar men
hem anders niet kon rijmen met de ‘appeltjes van Oranje’. Een andere oorzaak schijnt
er niet te zijn.
De historische Sinterklaas, dat wil zeggen de Heilige Nicolaas van Bari in
Zuid-Italië, was wel bisschop doch in de Klein-Aziatische stad Myrha, thans tot een
onaanzienlijk dorp verschrompeld. Aan deze oostersche afkomst heeft hij misschien
den roep te danken, dat hij ‘een Moor’ geweest is. ‘Sanda Necola Njore’ noemden
de brave bewoners van Bari in hun zwaren, zuidelijken tongval een oude beeltenis
van hun grooten beschermer en in zuiver Italiaansch beteekent dit: ‘San Nicola Nero’
en inderdaad, zwart was de figuur op dien icoon, zwart als een Barisch zeeman na
een lange reis. Doch dit eenvoudige heiligenbeeldje ontleende wellicht zijn naam en
zeker de zwarte kleur aan een heel wat vermaarder schilderwerk, dat thans in den
kerkschat van de basiliek van den H. Nicolaas bewaard wordt, doch eenmaal in de
bovenkerk, rechts van het koor te vinden was. Een Vlaamsch koopman, George
Languerant (Langerhant?) die terugkeerend uit het Heilige Land, in de vijftiende
eeuw Bari bezocht, deelt ons dit in zijn aardig oud-Fransch mede: ‘Dedans lad.(icte)
église, à la bonne main, sur le costé du coeur, il y a ung S. Nicolas en paincture,
lequel est sur toile et est la figure dud.(ict) saint morienne, car ycelley Sainct, en son
vivant, estoit tel.’
De bedoelde beeltenis, zooals gezegd thans in den kerkschat bewaard, draagt
geheel het karakter van een icoon en is zwaar met verguld zilver belegd. Zij werd in
1319, door een koning van Servië, die met zijn gemalin in biddende houding aan de
voeten van den heilige is afgebeeld, gesticht. Curieus is, dat ook den donateurs later
een heiligenschrijntje werd toebedeeld.
Dat nu Sinterklaas, dien wij ons niet anders kunnen voorstellen dan als een ouden
man met witten baard en liefst een zacht-blozend teint, een ‘Moor’ of zelfs een neger
geweest zou zijn, weiger ik te gelooven en gelukkig is dit ook niet noodig. Immers
het is een bekend verschijnsel, dat in byzantijnsche heiligenbeelden de vleeschtinten
zeer donker zijn. Ten deele hebben de schilders dit zeker gewild, anderdeels is het
waarschijnlijk dat juist de byzantijnsche schilderstukken in verloop van tijd
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zeer zwart zijn geworden. Wie nu maar ver genoeg de onderzoekingen voortzet,
vindt ook weldra, dat de alleroudste voorstellingen van den H. Nicolaas hem toonen....
zooals wij hem ons steeds gedacht hebben. In 787 bij het tweede kerkconcilie van
Nicea wordt door Theodoor, bisschop van Myrha, medegedeeld, dat de beeltenis van
den heilige, waarschijnlijk tijdens het leven van den bisschop gemaakt, nog steeds
bestaat; op die beeltenis wordt hij voorgesteld: ‘blozend in het gelaat en met haren
wit wegens zijn ouderdom’. Ik vertaal het voor het gemak uit het Grieksch, doch de
woorden staan er precies zoo en bewijzen, dat wij de traditie beter hebben bewaard
dan de lieden van Bari met hun ‘Sanda Necola Njore’.
Ook de witte baard heeft den heilige niet ontbroken en zelfs was die baard van
een zeer speciaal soort, niet lang en onverzorgd zooals dat bij een anachoreet het
geval zou zijn, doch vol, kort en met liefde ‘verpleegd’ zooals dat bij een bisschop
in het verfijnde oosten en in den decadenten laten Keizertijd past. Zoo zeer was de
baard van dezen heilige tot een type geworden, dat men in sommige iconografische
handboeken de opmerking lezen kan: deze heilige wordt afgebeeld met een baard
‘alla San Nicola’.
Laat ons thans eens nagaan, hoe de H. Nicolaas geleefd heeft en waaraan hij zijn
bekendheid heeft te danken. De waarschuwing is wellicht niet overbodig, dat legende
en waarheid in weinig heiligenlevens op zoo zeldzame wijze gemengd zijn en dat
iedere poging om die beide elementen te scheiden, gedoemd is .... poging te blijven.
San Nicola dan leefde in het einde der derde en het begin der vierde eeuw. Hij
was geboortig uit Licië, een landstreek in Klein-Azië en trok zich op jeugdigen
leeftijd terug in een klooster niet ver van de stad Myrha, destijds de hoofdstad van
Licië. Wegens zijn zeer godvruchtig leven werd hij, toen de aartsbisschoppelijke
zetel van Myrha vacant kwam, verkozen die te bekleeden. In 325 nam hij naar het
schijnt deel aan het kerkconcilie van Nicea, waar de ketterijen van Arius werden
veroordeeld. Omstreeks 342 is hij gestorven en begraven in de kathedraal van Myrha.
Ziedaar zoo ongeveer, wat men met zekerheid weet van een heilige die door de
grieksche zoowel als door de latijnsche kerk zeer vereerd wordt, in sommige landen
(Rusland) meer dan eenige andere heilige en aan wien alleen in het avondland reeds
meer dan duizend kerken zijn gewijd, waarvan de eerste in 430 te Constantinopel
door keizer Justinianus werd gebouwd.
De legende echter weet heel wat meer te berichten. Tijdens het concilie van Nicea
moet Nicolaas zich zoozeer hebben opgewonden over de onbeschaamdheid van den
ketter Arius, dat hij dezen, in het bijzijn van keizer Constantijn, een klinkenden
oorveeg toediende. Volgens de wet zou de
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keizer bevel hebben moeten geven, dat de hand, die in zijn verheven bijzijn zich
verhief tegen eens andermans wang, zou worden afgehakt. Maar de aanwezige
bisschoppen wisten te bewerkstelligen, dat Nicolaas alleen maar uit de bisschoppelijke
waardigheid werd ontzet en tevens in den kerker geworpen, tot gebleken zou zijn
wie, hij of Arius, de rechte leer voorstond. Men ontnam hem dus de symbolen van
zijn waardigheid: het pallium, het Evangelie en de mijter; en om hem nog meer te
krenken werd hem tevens de baard afgeschoren (volgens een andere lezing zelfs
afgezengd), de grootste schande, die een oosterling overkomen kan. Doch zie, er
geschiedde een wonder. Aan den heilige verschenen in de gevangenis Christus en
de Jonkvrouw; de eerste gaf hem het heilige Boek, de tweede het pallium terug.
Nauwelijks was dit wonder bekend geworden, of hij werd bevrijd; en terwijl hij bezig
was een dankmis op te dragen, daalde een engel uit den hemel neer en zette hem den
mijter weer op het hoofd, terwijl op hetzelfde oogenblik zijn baard plotseling weer
aangroeide, voller en mooier dan ooit te voren. - Deze legende is gemakkelijk te
interpreteeren: ze beteekent, dat na een poos van verdrukking, Nicolaas het door hem
voorgestane dogma zag triomfeeren over de leer der Arianen.
Vaak ziet men in de West-Europeesche voorstellingen van onzen heilige als
attribuut aan zijn voeten een vat of kuip en drie naakte kindertjes, die bidddend
handen en oogen tot hem opheffen. Iedere Italiaansche volksvrouw kan vertellen,
wat dit beteekent: het is de geschiedenis van den boozen herbergier, die drie kinderen
vermoord had en ze als pekel-vleesch verkocht, tot de H. Nicolaas ze weer in het
leven terugriep. Van alle legenden om de persoon van dezen heilige heengeweven,
is dit de bekendste, en toch zal men er tevergeefs naar zoeken in de ‘Legenda aurea’,
het beroemde boek der heiligenlegenden, dat in de middeleeuwen overal de wondere
sproken verspreiden hielp. Zelfs in het ‘Breviario dei Predicatori’, dat toch eerst in
de veertiende eeuw geschreven werd, komt deze legende nog niet voor.
Daar men echter overal het vroom verhaal afgebeeld vindt, en ik herinner slechts
aan de beroemde kerkvensters van Bourges, Mans, Chartres, moet men aannemen,
dat de legende zeer langen tijd mondeling werd verspreid voor zij een schrijver vond.
Inderdaad vormde zij een geliefd onderwerp voor mysterie-spelen en een gelukkig
toeval heeft gewild, dat ongeveer dertig jaar geleden in de ‘Bibliothèque nationale’
te Parijs een manuscript aan den dag kwam met den latijnschen tekst van een dergelijk
mysterie-spel. Het is niet meer dan het stramien, waarop de toenmalige komedianten,
al naar hun goeddocht en volgens hun eigen fantasie, voortborduurden. Waarschijnlijk
moet men hier niet aan komedianten doch aan scholieren denken en is het mysterie
een diergene,
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die in de middeleeuwsche gymnasia op heiligedagen, onder leiding van den rector
werden opgevoerd. Dit is te waarschijnlijker, daar de tekst in het latijn is gesteld.
Om tegelijk een denkbeeld te geven van een dergelijk spel en van de legende, moge
de tekst hier in vertaling volgen. De personen zijn: dé heilige; een oude herbergier;
zijn oude vrouw; en drie reizende scholieren. Het tooneel verbeeldt een bosch. De
scholieren zijn verdwaald en stuiten onverwachts op een kleine herberg; de waard
en zijn vrouw staan voor de deur.
Eerste scholier: - De wensch om ons te bekwamen in de wetenschappen deed ons
trekken naar vreemde landen; doch daar de nacht ons verraste, zoeken wij een
toevluchtsoord.
Tweede scholier: - De zon, getrokken door zijn snelle paarden, is in de zee
ondergedoken; deze oorden zijn ons onbekend en we doen een beroep op uw
gastvrijheid.
Derde scholier (die de waardin ziet): Ziedaar een goede oude vrouw, die ons
tegemoet komt. Door ons smeeken ontroerd, zal zij zeker den eigenaar der herberg
bepraten ons te willen ontvangen.
Alle drie in koor: - Lieve waard, bied voor dezen nacht ons schuilplaats aan, ons
die uit liefde tot de studie ons vaderland verlieten.
De oude: - Moge God, schepper van het heelal, u herbergen.
De scholieren (tot de vrouw): - Laat ons door je tusschenkomst toch schuiling voor
den nacht geworden; God zal je als belooning de gratie schenken van een zoon te
baren.
De waardin (tot haar man): - Heb medelijden, weiger ze geen gastvrijheid. Hoor
je welken wensch ze uitspraken? Er is toch niets op tegen om hen te ontvangen.
De oude: - Je raad is goed en ik zal ze opnemen. Komt binnen, scholieren, en wat
ge verlangt zij u gegund. Hier is het slaapvertrek.
De scholieren begeven zich te bed en slapen in.
De oude (tot zijn vrouw): - Kijk d'r zakken eens na.... Ai, wat een geld! Als dat
eens van ons was! Het staat aan ons het weg te nemen.
De vrouw: - Van onzen geboortedag aan hebben we niets dan armoe gekend, man.
De dood van die drie kan ons uit de ellende helpen.... Neem je zwaard. We zullen
ons leven lang rijke menschen zijn en niemand zal weten hoe we het werden.
De oude wapent zich, vermoordt de slapende jongens, vierendeelt ze, stopt ze als
pekelvleesch in een vat en verbergt het gestolen geld.
Buiten wordt de stem gehoord van iemand die zingt. Het is de heilige Nicolaas:
- Een arme moede reiziger met wonde voeten, die hem niet langer dragen willen,
verzoekt u, o ouden, hem voor dezen nacht een schuilplaats te bieden.
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AFBI. 1. - TWAALFDE-EEUWSCHE MOZAÏEK IN DE KAPEL VAN DEN H. ISIDOOR, S. MARCUSKERK TE
VENETIË.

AFB.

2. - MOZAÏEK IN HET PRIESTERKOOR DER DOMKERK VAX CEFALÜ, SICILIË, 12DE EEUW.
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AFB. 3 - GENTILE DA FABRIANO: LEGENIDE DER DRIE ARME MAAGDEN. (VATIKAANSCHE PINACOTHEEK).

AFB.

4 - GENTILE DA FABRIANO: LEGENDE DER DRIE KINDERTJES. (VATIKAANSCHE PINACOTHEEK).

AFB. 5. - FRANCESCO PESELLINO: DE LEGENDE DER DRIE KINDEREN. (OMSTREEKS
BUONAROTTI TE FLORENCE).

1450 GALLERIA
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De oude (tot zijn vrouw): - Die man verdient ontvangen te worden, dunkt je niet?
De vrouw (naar buiten loerend): - Hij ziet er eerwaardig uit; laat hem binnenkomen.
De oude (de deur openend): - Vreemdeling, je lijkt ons een persoon van beteekenis.
Kom. Als je soms wat eten wilt, je hebt maar te bevelen. De H. Nicolaas (komt
binnen, gaat zitten en onderzoekt de spijs, die de waard hem heeft voorgezet): - Dit
hier bevalt me niet; ik wil versch vleesch hebben.
De oude: - Ik zal je vleesch geven, dat heb ik; maar versch is het niet.
H. Nic: - Je liegt, oude, je liegt. In je huis is versch vleesch, lillend versch, en je
verkreeg het door een misdaad, waartoe je gouddorst je dreef.
De oude en de vrouw (beide aan de voeten van den heilige neerstortend):
- Heb medelijden met ons! Wij herkennen een heilige van den Heere in je! Onze
misdaad is verfoeilijk en nooit zal ze ons worden kwijtgescholden.
H. Nic: - Breng mij die lijken hier; ik zal ze het leven teruggeven.
En jullie behoort met berouwvolle ziel te bidden.
De oude geeft bevend de kuip aan den heilige.
H. Nic. (neerknielend): - Mijn God, Gij die de wereld en den hemel, de aarde, de
lucht en het water hebt geschapen, sta toe dat deze kinderen herleven; ge zult zien
dat ze uw lof zullen zingen.
De jongens worden levend en verrijzen uit het vat. Alle zingen in koor: - Te Deum
laudamus!
In dit ‘mysterie’ is sprake van scholieren en ook De Bralion in zijn ‘Leven’ van
den heilige spreekt over studenten uit Myrha, die op weg waren naar de Universiteit
van Athene. In sommige Fransche kerkramen ziet men de kinderen als koorknapen
voorgesteld; doch wanneer ze alleen als attribuut worden afgebeeld, zijn het meestal
drie, soms twee zeer jonge kindertjes. Op de beide afbeeldingen, die wij hier geven,
heeft de schilder meer aan scholieren gedacht. (Afb. 4 en 5.)
Hoe is deze aardige legende ontstaan? De verklaringen zijn vele, doch meestal
zeer gezocht. Slechts een tweetal dunken ons althans niet onwaarschijnlijk: In de
‘Revue de l'art chrétien’, XXXIV (1891) deelt Laroche mede, dat er in San Giovanni
in Laterano te Rome een zeer oud schilderstuk bestaat, waar men den H. Nicolaas
ziet voorgesteld op het oogenblik, dat hij drie kinderen doopt, die volgens het gebruik
der eerste Christenen ondergedompeld zijn in een doopvont, dat de vorm heeft van
een kuip. Onder de voorstelling leest men: ‘Auxit mactatos hic vivo fonte renatos’.
Volgens dezen schrijver zou nu de verklaring deze zijn, dat de kindertjes
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oorspronkelijk doopelingen waren en het pekelvat een doopvont. Doch de inscriptie
met het woord ‘mactatos’ (geslacht, vermoord) doet aan deze redeneering afbreuk,
vooral wanneer men weet, dat reeds in de achtste eeuw, dus vóór het ontstaan van
dit schilderwerk (XIIde eeuw), een hymne aan onzen heilige werd gedicht, waarin
deze passage voorkomt: ‘Drie jongelingen waren veroordeeld tot een onrechtvaardigen
dood, drie schapen van je kudde. Navolger van den goddelijken herder, heb je ze
weggerukt uit den muil van den wolf’, enz.
Met deze hymne strookt daarentegen volkomen de naar onze meening veel
steekhoudender verklaring van Cahier in zijn ‘Caractéristiques des Saints dans l'art
populaire’, Parijs 1867. De ‘Legenda aurea’ en alle oudere ‘levens’ van den Heilige,
zoo redeneert hij, weten ons te vertellen dat hij door zijn voorspraak drie officieren
van keizer Constantijn, die onschuldig gevangen waren gezet en ter dood veroordeeld,
wist te bevrijden en dat wel in de gevangenis zelf, op het oogenblik, dat ze reeds
werden opgevorderd de soldaten te volgen naar de plaats der terechtstelling. (Zie
afb. 6, 7 en 8.) Ongetwijfeld hebben de uitbeelders van het heiligenleven deze
bijzonderheid met voorliefde geschilderd. Nu werd de H. Nicolaas in den beginne
vooral in het oosten vereerd en men weet, hoe de middeleeuwsche en vooral de
byzantijnsche kunst gewoon is den heilige reusachtig groot uit te beelden bij wijze
van eerbetuiging. De aanbidders, donateurs of andere niet heilige personen maken
steeds den indruk van lilliputters, wanneer men ze vergelijkt met de hoofdfiguur.
Het is dus waarschijnlijk. dat ook de drie officieren van Sint Nicolaas zeer klein
werden voorgesteld. Met de gewone primitiviteit heeft men waarschijnlijk de
gevangenis voorgesteld als een toren, waaruit de drie hoofden der gevangenen staken.
Toen later de vereering van den heilige ook in het westen meer doordrong, waar
men zijn leven minder goed kende, werden de drie kleine officiertjes in den toren
tot drie kinderen in het pekelvat, temeer daar de legende van den boozen herbergier
zeer oud is en samenhangt b.v. met den reus in ons sprookje van Klein-Duimpje.
Er is eene onjuistheid in de redeneering van Cahier. Te Myrha redde de heilige
door zijn persoonlijke tusschenkomst drie ridders, zijn landgenooten, in
tegenwoordigheid van drie Romeinsche officieren. Later werden deze officieren door
keizer Constantijn op hun beurt ter dood veroordeeld, bidden in hun nood tot den
heilige, die dan in den droom aan den keizer en aan den gevangenbewaarder
verschijnt.
De legende van de kindertjes is steeds de meest geliefde geweest van alle Sint
Nicolaas legenden. We willen hier nog een oude ‘complainte’ afschrijven, die men
nog heden ten dage kan hooren zingen in Lotharingen:
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Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs,
S'en vont un soir chez un boucher:
- Boucher, voudrais-tu nous loger?
- Entrez, entrez, petits enfants;
Il y a de la place assurément.
Ils n'étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a tués,
Les a coupés en p'tits morceaux,
Mis au saloir, comme porceaux.
Saint Nicolas, au bout d'sept ans,
Saint Nicolas vint dans ce champ.
Il s'en alla chez le boucher;
- Boucher, voudrais-tu me loger?
Entrez, entrez, saint Nicolas,
Il y a d'la place, il n'en manque pas.
Il n'était pas sitôt entré
Qu'il a demandé à souper.
Voulez-vous un morceau d'jambon?
- Je n'en veux pas, il n'est pas bon.
- Voulez-vous un morceau de veau?
- Je n'en veux pas, il n'est pas beau.
Du petit salé je veux avoir,
Qu'il a sept ans qu'est dans l'saloir.
Quand l'boucher entendit cela
Hors de la porte il s'enfuya.
- Boucher, boucher, ne t'en fuis pas
Repens-toi, Dieu te pardonnera!
Saint Nicolas posa trois doigts
Dessus le bord de ce saloir.
Le premier dit: J'ai bien dormi!
Et le second dit: Et moi aussi!
Le troisième répondit;
- Je croyais être au paradis!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

384
Deze ‘complainte’ schijnt ons niet vrij van moderne aanpassingen, hoewel ze zeer
zeker op een oud origineel teruggaat. Veel zuiverder en artistiek van hooger waarde
is het volgende gedichtje van den normandischen troubadour Wace:
Trois clers aloient à l'école
N'en ferai pas longe parole
Lor ostes par nuit les ochist,
Les cors mucha, l'avoir en prist.
Saint Nicolas par Dieu le sot;
Sempres fu là, sicom Dex plot,
Les clers à l'oste demanda;
N'es pot céler, se li mostra.
Saint Nicolas par sa proière
Mist les ames el cors arière
Por che c'as clers fist cele honor
Font li clers sa feste a son jor.
Drie scholieren gingen naar school;
Veel zal ik er niet van zeggen.
Hun waard heeft ze 's nachts ver- [moord,
De lichamen fijn gehakt, hun geld [gestolen.
S.N. heeft het door God geweten
Steeds was hij daar, zooals het God [behaagde;
Vroeg aan den waard naar de [‘klerken’
Deze kon ze niet verbergen, toonde [ze hem.
S.N. door zijn gebed
Bracht de zielen in de lichamen [terug
Wijl hij de scholieren die eer bewees
Vieren ze feest op den hem gewijden [dag

De veronderstelling lijkt ons niet al te stout, dat Sint Nicolaas' attribuut, het pekelvat
met de drie kinderen, later verwerd tot de zak waarin de straffende Sint de stoute
kindertjes stopte. Een overgang vindt men in het oude kinderboek, begrnnende met
de regels ‘Moriaantje zwart als roet, Ging ereis wandelen zonder hoed’, waar men
leest hoe de Sint `drie`` plaagzieke scholieren in.... een grooten inktkoker
onderdompelde.
In heel enkele legendencyclen, aan Sint Nicolaas gewijd, en voor zoover mij
bekend alleen in het venster te Bourges (bovenste voorstelling), op het Nicolaasaltaar
te Grimma (Duitschland) op het hoofdaltaar in de Nicolaaskerk te Rostock en op het
Nicolaasaltaar in de Mariakerk te Danzig, ziet men een legende voorgesteld, die in
tegenstelling tot de voorgaande wèl in de ‘Legenda aurea’ vermeld wordt. Het is dan
ook begrijpelijk dat men ze, behalve in de genoemde middeleeuwsche cyclen, ook
aantreft als één der voorstellingen van het met zilveren reliefs geheel bekleede
hoofdaltaar in de onderkerk van den H. Nicolaas te Bari. Dit altaar, dat
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uit de zestiende eeuw dateert, heeft echter uit den aard der zaak niet zoo groote
iconographische waarde als de oudere monumenten.
De bedoelde legende luidt in de ‘Legenda aurea’ als volgt: ‘Een adellijk heer bad
den heiligen Nicolaas, dat hij bij den Heere zijn voorspraak wou worden opdat hem
een zoon zou worden geboren, belovende dat hij dien zoon in zijn kerk zou hebben
gebracht met als offergave een gouden beker. De zoon wordt geboren en bereikt den
vastgestelden leeftijd, zoodat opdracht werd gegeven voor het maken van den beker.
Daar deze echter den vader zeer behaagde, hield hij hem voor zich zelf en gaf bevel,
dat men een tweede zou maken van evengroote waarde. Terwijl zij zich op het schip
bevonden, dat hen naar de kerk van Sint Nicolaas (te Myrha) zou brengen, zei de
vader tot den zoon, dat hij hem water zou aanreiken in den eersten beker. De jongen,
die met den beker het water wilde scheppen, viel in zee en verdween. Hoewel de
vader bitter bedroefd was, hield hij toch zijn belofte. Toen hij dus aan het altaar van
S. Nicolaas was gekomen, bood hij den tweeden beker, doch het scheen of deze werd
weggeschoven en hij viel van het altaar; toen hij hem had opgeraapt en opnieuw op
het altaar geplaatst, werd hij weder en nog verder weggeduwd. Allen verbaasden
zich over dit gebeuren, doch zie daar komt het kind, gezond en ongedeerd met den
eersten beker in de hand en vertelt, dat toen hij in zee was gevallen S. Nicolaas
onmiddellijk was toegeschoten en hem veilig had bewaard. De verheugde vader
schonk daarop beide bekers aan den heiligen Nicolaas.’ Behalve in de zooeven
genoemde legendencyclen is dit verhaal ook uitgebeeld op een kerkvenster uit het
einde der 15de eeuw te Hillingdon, Middlesex. Ditzelfde venster vertoont ook de
aardige legende van den Jood, die een beeldje van onzen heilige gebruikte om zijn
schatten tegen dieven te beveiligen. Walter de Gray - Birch, die het venster beschrijft
in het ‘Journal of the British Archeological Ass.’ (deel XLII, pag. 185, The legendary
life of San Nicholas) kent de legenden zeer onvolkomen en begrijpt zelfs den zin der
voorstellingen niet.
Het zal nu ook duidelijk zijn, dat de pelgrims niet zelden fraaie bekers aan den H.
Nicolaas wijdden en inderdaad kan men in de kerk te Bari een prachtigen Vlaamschen
gezelschapsbeker in gedreven zilver uit de 15de eeuw bewonderen, die ongetwijfeld
een wijgeschenk is geweest. Te groot om bij de mis dienst te doen, heeft het kapittel
er een reliekhouder van laten maken, zoodat de beker, die wellicht eens bij lustige
feesten is rondgegaan, thans de resten bevat van de beenderen van enkele in
Vlaanderenland zeker geheel onbekende heiligen.
Een derde zeer bekende legende van den H. Nicolaas is die der drie maagden. In
de ‘Legenda aurea’ is dit de eerste, die van hem verteld wordt (vóór hij tot bisschop
wordt gekozen) en wel met de volgende woorden: ‘Toen zijn vader en zijn moeder
dood waren, begon hij te over-
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leggen hoe hij zijn groote rijkdom zou gebruiken tot eere Gods en niet tot eer der
menschen. Hij had een buurman, edel van geboorte en arm aan goederen, welke drie
dochters had, die hij in zijnen nood wilde uitstooten in de opene zonde dezer wereld,
opdat hij van den prijs harer schande leven zou. Toen Sint Nicolaas dat hoorde, was
hij ontdaan over de zonde: en hij ging weg en bond een klomp gouds in een doek en
wierp het 's nachts ongezien bij den arme door een venster in huis en ongezien ging
hij weer heen. 's Morgens vond de man het geld, dankte God en betaalde daarvan de
bruiloft zijner oudste dochter. Niet lang daarna deed Sint Nicolaas hetzelfde nogmaals.
Toen de arme man weer het vele goud vond, loofde hij Gode van harte en nam zich
voor, voortaan de wacht te houden, opdat hij den dienaar Gods zou leeren kennen,
die hem in zijn nood zoozeer ter hulpe was. Kort daarop wierp Nicolaas tweemaal
zooveel goud in huis als de àndere raaien; de man ontwaakte door den val van het
goud, liep den heilige na en riep: “Sta stil en laat me je aangezicht zien.” Hij haalde
hem in en herkende Sint Nicolaas, viel voor hem neder en wilde zijn voeten kussen.
Dat verbood Nicolaas hem en zegde hem, dat hij deze daad niet openbaar zou maken
zoolang hij leven zou.’ In de Iconographie van onzen heilige, althans in het avondland,
worden de drie goudklompen als gouden ballen tot attribuut van onzen heilige. (Zie
afb. 3, 9 en 10.)
Deze drie legenden, (er zijn er nog veel meer; zie afb. 11, 12 en 13) verklaren hoe
de heilige in sommige noordelijke landen en vooral ten onzent tot een kindervriend
is geworden en geven tevens den oorsprong aan van de gewoonte om elkaar op zijn
feestdag met geschenken te verrassen. Sint Nicolaas is in Noord-West Europa dat
wat in Frankrijk en in sommige deelen van Italië het Kerstkindje is.
Hoe moet men nu verklaren, dat behalve Myrha, dat thans niet meer meetelt, ook
Bari de stad van Sinterklaas kon worden. Ook hier geeft een legende, die echter
geheel op waarheid berust, antwoord. De legende werd het eerst verhaald door twee
middeleeuwsche schrijvers, Joannes, aartsdeken van Bari en Niceforus van Bari,
Benedictijner monnik te Bari. Het is onmogelijk hier op bijzonderheden in te gaan,
temeer daar een critisch werk over de ‘translatie’, die toch in de geschiedenis der
stad Bari verreweg de grootste gebeurtenis is, tot heden niet bestaat. In een bestek
als het onze, moeten we met een verkorten inhoud der legende volstaan: In het jaar
1087 voeren 47 kooplieden en twee priesters uit Bari met drie schepen, met graan
beladen, naar Antiochië. Gedurende hun reis spraken zij over de wonderen van den
H. Nicolaas van Myrha en de wensch werd levendig in hen om de heilige reliquiën
uit Myrha te rooven en naar hun vaderstad over te brengen, eenerzijds wijl Myrha
juist in dien tijd in
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handen der Mahomedanen was gevallen, anderzijds wijl zij daarmede hun stad een
grooten dienst zouden bewijzen. Zoo wierpen zij de ankers uit te Andriaco, een haven
niet ver van Myrha en vaardigden een pelgrim, die de reis met hen had gemaakt, af
naar de stad van den heilige. Deze vond in de kerk, tot moskee vervormd, een groot
aantal Mahomedanen, die zich daar vereenigd hadden om den dood van een hunner
aanvoerders te beweenen; om deze reden vonden de Barezen dat ze beter zouden
doen voorloopig nog te wachten en voeren eerst naar Antiochië. Daar vonden zij een
schip, uitgerust door Venetianen, waarvan de bemanning eveneens van plan was de
reliquiën van den H. Nicolaas te rooven. De Baresi zetten alles op het spel om deze
vreemdelingen voor te zijn, keerden terug naar Myrha, waar een deel hunner,
behoorlijk gewapend, optrok naar den tempel die door vier man bewaakt werd. Eerst
boden zij 300 daalders aan de wachters en zegden te handelen in opdracht van den
paus, doch toen de bewakers tot geen vergelijk wilden komen, sloeg een der Barezen,
een zekere Mattheus, met een hamer de marmeren sarcophaag van den heilige stuk,
verzamelde de beenderen, welke dreven in de ‘manna’ en verborg ze in het kleed
van den priester Grimoaldus. Daarop keerden ze terug naar hun schepen, deden de
beenderen in een vaatje, bij gebrek aan een meer passend voorwerp en zetten koers
naar Bari. Op 8 Mei 1087 bevonden zij zich in de haven van San Giorgio, enkele
mijlen van Bari, waar ze de beenderen in een kistje deden om ze op Zondag 9 Mei
triomfantelijk te Bari aan wal te brengen. De aartsbisschop van Bari, Ursone, die
zich tijdelijk te Trani ophield, kwam haastiglijk over en in de geheele stad heerschte
dolle feestvreugde. Doch al spoedig ontstond er twist over de plaats waar men de
beenderen zou bijzetten. Deze werden eerst toevertrouwd aan Elias, den abt van het
groote Benedictijnerklooster, doch weldra bracht men ze over naar de kerk van Sant
Eustratius in den hof van den Katapanus (een Grieksch overheidspersoon) uit angst
dat de aartsbisschop ze in den kathedraal zou doen overbrengen, en kort daarop begon
men onder leiding van abt Elias met den bouw der groote kerk aan Sint Nicolaas
gewijd, binnen dien hof.
Deze naakte feiten, die door alle schrijvers vrijwel gelijk worden medegedeeld
(een andere lezing zegt, dat de sarcofaag van den heilige te Myrha in een rotskloof
buiten de stad verborgen was) zijn ongetwijfeld historisch en alleen over de tallooze
bijzonderheden, waarmede de kroniekschrijvers hun verhaal opsmukten, heerscht
twijfel.
In dit verhaal komt een woord voor, dat niet zonder meer begrepen kan worden;
het woord ‘manna’, Dit woord houdt ten deele verband met de ‘manna’ waarvan
sprake is in den Bijbel. Het Bijbelsche woord manna toch, is een inventie van den
H. Hieronymus, die, toen hij in de vierde eeuw het Oude Testament uit het
Hebreeuwsch in het Grieksch vertaalde,
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door dit woord den klank weergaf van het Hebreeuwsche ‘man-hu’. Toen de Joden
namelijk in de woestijn kleine, ronde voorwerpen uit den hemel zagen neerdalen,
vroegen zij elkaar: ‘man-hu’: wat is dat? En de naam ‘man-hu’ bleef aan de onbekende
spijze.
Het woord ‘manna’ van den H. Nicolaas is echter ook verwant met het Arabische
‘manna’, of juister met een Arabisch woord, dat in Zuid-Italië nog heden burgerrecht
heeft. Men duidt daarmede aan, een zoete, kleverige stof, welke afgescheiden wordt
door sommige planten, vooral door de esch en in de geneeskunde gebruikt wordt als
laxeermiddel. In Sicilië b.v. vindt men een berg, die ‘Gibelmanna’ (Berg der manna)
genoemd wordt, met een zuiver Arabischen naam.
Nu is de ‘santa manna’ van S. Nicolaas een substantie die de beide be-grippen in
zich vereenigd. Het is een vocht afgescheiden door het gebeente van den heilige; dit
vocht heeft miraculeuze eigenschappen; heet bij uitwendig en inwendig gebruik
verschillende ziekten te genezen; het bevriest nooit, enz. Door de geheele
middeleeuwen gold dit kleurlooze vocht als het kostbaarst geschenk dat de machtigen
der aarde elkander konden geven, en zoo groot was de faam van de miraculeuze
‘manna’, dat onder denzelfden naam ‘manna di San Nicola’ een ailerberuchtst vergif
werd verspreid, waarover de middeleeuwsche kronieken vooral in Italië de meest
ijselijke bijzonderheden weten te vertellen. Het is waarschijnlijk, dat men aan gehate
personen het vergif schonk in een fleschje, dat oorspronkelijk de wonderdoende
‘manna’ had bevat. De vele honderden oude schrijvers, die over de ‘manna’ van
onzen heilige reppen, gebruiken vaak zeer uit-eenioopende woorden: ‘myron’, zalf,
olie, geurige olie, olie die in geur de terebinth overtreft, balsem, enz.
Ik heb de manna, zooals die thans te Bari door de geestelijken van de Sint
Nicolaaskerk gratis wordt verstrekt, gezien, geroken en gedronken en kan verzekeren
dat ze even kleurloos, smakeloos, vloeibaar en reukeloos is als zeer zuiver water.
Men versta mij wel. Hoewel de Kerk nooit eenige uitspraak over dit wonder deed
en het dus, zelfs aan Katholieken volkomen vrij staat de ‘manna’ als een wonder dan
wel als een natuurlijk verschijnsel te beschouwen, meen ik niet bevoegd te zijn over
deze zaak iets te zeggen. Daar men zonder eenige moeite zich in het bezit kan stellen
van dit vocht, zou men verwachten, dat het wel eens chemisch onderzocht zou zijn;
dit is niet het geval. In het bezit eener Nederlandsche familie te Rome bevindt zich
een doosje met drie fleschjes manna uit het begin der achttiende eeuw; het vocht is
nog steeds volkomen helder en in ieder opzicht onveranderd.
De ‘Legenda aurea’ spreekt van twee vochten: ‘Toen hij begraven werd in den
marmeren sarcophaag, ontsprong uit zijn hoofd een fontein van olie en uit zijn voeten
een van water.’
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Nog steeds vloeit de manna rijkelijk uit het graf en de kanunniken staan een ieder,
op verzoek, toe dit graf van dichtbij te zien. Toch is de constructie ervan een
onopgelost geheim. Op den sarcophaag bevindt zich een inscriptie, bestaande uit 618
onsamenhangende letters zonder interpunctie, welke tot nu toe onverklaard is en wel
in staat om ook de grootste genieën op het gebied der criptographie het hoofd te doen
verliezen. Wellicht bevat deze inscriptie de opheldering van het wonder. Natuurlijk
is het niet buitengesloten, dat den prelaten iets omtrent dit criptogram bekend is; in
ieder geval wordt dit door hen ontkend.
In de Middeleeuwen is van dergelijke mysterieuze vloeistoffen als ons ‘manna’
wel meer sprake. Zoo beweert de joodsche schrijver Benjamin van Toledo (1150),
dat twee zuilen in de kerk Sint Jan van Lateranen te Rome, volgens hem afkomstig
van den tempel van Salomon, op den negenden dag der maand Ah, groote druppels
zouden zweeten. Talrijke schrijvers meenen in verband daarmede, dat ook in het
geval van den H. Nicolaas niet uit de beenderen, doch uit den marmeren sarcophaag
het vocht voortkomt.
De diepere beteekenis van het ‘manna’ van den heilige is deze, dat door het geloof
eraan een ideale band ontstaat, die door alle eeuwen heen de Baresi, in welk deel der
wereld zij zich ook bevonden, heeft saamgehouden. In Noord- en Zuid-Amerka,
waar een groot aantal Barezen zich gevestigd hebben, kan men het Bareesch gezin
terstond herkennen wijl ze een fleschje met het mysterieuze vocht bezitten, dat een
eereplaats in huis inneemt, namelijk op een tafeltje voor het nooit-ontbrekende
Madonna-beeld. Ook de schepen uit Bari afkomstig hebben een fleschje met manna
aan boord, wat te meer verklaarbaar is, daar de H. Nicolaas de patroon is der zeevaart.
Als zoodanig werd hij de patroon van vele havensteden, vooral in Zuid-Europa. Doch
wel geen der onder zijn bescherming staande havens bereikte den bloei van
Amsterdam, welks ‘Oude Kerk’ in vroeger eeuwen St. Nicolaaskerk heette, wat weer
verklaart waarom de goede Sint juist ten onzent zoo populair kon worden.
Roma, 1930.

Opmerkingen Bij De Afbeeldingen Van Het Voorafgaand Artikel.
Afb. 1. Op dit twaalfde-eeuwsch mozaïek in de kapel van den H. Isidoor in de
Sant-Marcus-kerk te Venetië, zijn voorgesteld de H. Johannes de Dooper en Sint
Nicolaas in adoratie terzijde van de tronende Jonkvrouw. Sint Nicolaas gekleed als
oostersch bisschop, blootshoofds en met wit omophorion, zooals men hem steeds
vinden zal in de byzantijnsche iconographie.
Afb. 2. Dit mozaïek vertoont links beneden den H. Nicolaas naar byzantijnschen
trant afgebeeld als een bisschop der oostersche kerk, blootshoofds, met den witten
omophorion; in de linkerhand het Evangelie; de rechter zegenend (volgens
byzantijnschen ritus) geheven. In dergelijke voorstellingen is de heilige steeds
vergezeld van de andere heilige bisschoppen
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der oostersche kerk. De attributen zijn steeds dezelfde; ook de houding varieert niet.
De bovenste rij van het mozaïek vertoont ‘strijdende’ heiligen.
Afb. 3. Dit paneeltje behoort evenals de op afb. 4 en 12 afgebeelden tot de predella
van een groot altaarstuk, eenmaal in de Sint Nicolaaskerk te Fabriano (Marche). Het
altaarstuk zelf is thans te Berlijn. Gentile da Fabriano schilderde het omstreeks 1410.
Afb. 4 en 5. De herberg wordt gedreven in het teeken van ‘de halve maan’, een
toespeling op de boosaardigheid der Saracenen, die wèl in den tijd dat de paneeltjes
ontstonden, doch niet tijdens het leven van den H. Nicolaas, het avondland belaagden.
Gentile da Fabriano tracht ook nog andere godsdiensten (o.a. de Joden) in discrediet
te brengen door de symbolische teekenen die de deur van zijn taveerne sieren.
Afb. 6. Dit fresco in de Sint Nicolaaskapel der onderkerk te Assisi is omstreeks
1320 geschilderd. Het stelt voor, hoe de heilige drie ridders van Myrha, in het bij
zijn van 's keizers gezanten, redt van een onverdienden dood.
Afb. 7. De drie keizerlijke officieren van afb. 6, zijn op hun beurt te Rome
onverdiend gevangengezet en ter dood veroordeeld. Zij herinneren zich het gebeurde
te Myrha en bidden tot den heilige Nicolaas. Deze verschijnt in den droom aan keizer
Constantinus. Aardig is de voorstelling, dat de keizer zijn gevangenen onder zijn
legerstede in een kooi heeft opgesloten.
Afb. 8. Dezelfde voorstellingen als 6. Dit paneel werd omstreeks 1450 geschilderd
en behoort tot dezelfde serie als afb. 5 en 10.
Afb. 9. Evenals het paneel, afgebeeld als No. 13, maakt ook dit deel uit van de
predella van een altaarstuk door Beato Angelico omstreeks 1437 geschilderd voor
de kerk van San Domenico te Perugia. De afgebeelde legenden zijn: I. Toen men
even na zijn geboorte den kleinen Nicolaas wilde baden, stond hij rechtop in het
waschbekken; II. Als kind volgt hij met aandacht de prediking van den bisschop van
Myrha; III. De legende der drie maagden.
Afb. 11. De jeugdige Adeodatus, slaaf in het paleis van den koning der Agarenen,
reikt den koning den drinkbeker en mijmert daarbij over het Sint Nicoïaasfeest, dat
op dit oogenblik in zijn ouderlijk huis wordt gevierd. De heilige neemt den jongen
op en voert hem terug in de woning van zijn verheugde ouders. Het fresco is omstreeks
1320 geschilderd.
Afb. 13. I. 's Keizers zeelieden schenken graan aan Nicolaas om den hongersnood
te Myrha te bestrijden. Bij aankomst te Rome is het graan onverminderd. II. De H.
Nicolaas, patroon der zeevaart, redt een zinkend schip.
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Oberammergauer houtsnijkunst
door dr. Felix Rutten
HET passiespel van Oberammergau zou heden ten dage niet zijn wat het is, en
beroemd in heel de wereld, wanneer de menschen van dit Beiersch bergdorp niet
sinds eeuwen de vaardigste houtsnijders van Duitschland waren.
Ligt de samenhang niet voor de hand? De werkplaats waarin de eenvoudige
dorpskunstenaar zich voor zijn beroep omgaf met de beelden van het evangelie, want zijn kunst was in hoofdzaak godsdienstig, - werd van zelf een overloop naar
het tooneelverhoog, dat hem even dierbaar werd als zijn huisvlijt, en waar Christus'
lijdensverbeelding niet alleen maar vorm en kleur, doch ook ademend leven kreeg.
Het Bethlehem en Nazareth der herders en der schaafbank kregen bijna realiteit in
het armelijk leven dezer eenvoudigen; os en ezel zijn er nog de trouwe huisdieren,
en 't bestaan der meesten is er verbonden met zaag en snijmes. De kruisiging van
Golgotha was zóó bij uitstek het thema dezer volkskunst, dat Oberammergau niet
alleen het ‘Passiedorp’ werd, maar de naam van Oberammergauer ook gelijkluidend
met ‘Herrgottschnitzer’, een vaststaande figuur in de verzameling der Duitsche
volkstypen. Of zij het waren die deze huisvlijt, hun door Rottenbucher monniken
bijgebracht om in hun onderhoud te voorzien, aan Berchtesgaden bekend maakten,
of omgekeerd, doet hier niets ter zake. De roem der Oberammergauer beeldsnijders
ging weldra hand aan hand met hun vermaardheid als tooneelspelers. Hun kunst
maakte reclame voor hun spel; en men kan zich nu zelfs dit spel niet zonder hun
kunst verklaren, zoodat er meer dan eens beweerd is, dat de opmerkelijke
apostelen-typen en evangehe-koppen der bevolking van vandaag, als een natuurlijke
gevolg zijn van het zich-inleven in de gewijde stof en de kristelijke traditie. Dáárop
stonden hun gedachten onveranderlijk bij den daagschen arbeid, tot zij dan, om de
tien jaar telkens, dit alles weer ten leven brachten op de planken.
Maar tooneelaanleg en kunstvaardigheid ontmoetten elkaar hier niet bij toeval;
beide eigenschappen sproten voort uit eenzelfde bron. Het dagwerk van
Oberammergau en zijn Zondagsch spel gaan samen terug op eenzelfde fijn gevoel
voor vormgeving, dat Zuid-Duitschland in het algemeen eigen is, en waardoor Beieren
zoowel als Tirol zich doen kennen als het overgangsgebied naar Italië, het land der
plastiek. Werd dit beeldend vermogen bevorderd door het gezicht van het gebergte,
en beïnvloedde het mooie landschap hier het zintuig tot scherper waarneming? Dit
volk bezit als een bizonder instinkt voor het leven en bewegen
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der dingen, waarbij hun gevoel voor den zichtbaren vorm samengaat met eenzelfde
gevoel voor den hoorbaren vorm, de muziek. Zijn godshuizen zijn opmerkelijk rijk
aan barok-plastiek, en de rokoko sprak voor hen een begrijpelijke taal, zooals de
beschildering al fresco van de boerenhuizen het hier nog bewijst. De Beiersche
liturgie behield iets theatraals, dat Hollandsche katholieken minstens vreemd aandoet;
en hoewel Pius X hieromtrent uitdrukkelijke voorschriften gaf, werd hier de
barok-praal der orkest-muziek nog niet uit de kerken gebannen. Wie alleen maar op
de gratie let, waarmee de Beiersche bergbewoner de witte arendspluim op zijn
punthoedje draagt, en de zwarte veer van den korhaan of steenprimula's aan het grijze,
ronde viltje steekt, zal dit volk een bizonder gevoel voor luchten zwier en
vormschoonheid niet afstrijden.
Dat deze aangeboren eigenschap tot haar hoogste uitdrukking kwam in het kleine,
wereldvreemde Oberammergau, is misschien meer een toeval geweest, door den
esthetischen aanleg van enkele gelukkige persoonlijkheden bevorderd, - maar
niettemin een feit, dat niet valt weg te cijferen.
Reeds in het jaar elf honderd en elf is er sprake van Oberammergauer houtsnijders:
vier kloosterlingen die tot het nabije klooster Rottenbuch behoorden. Dan is het
Andreas Althammer, die omtrent 1520 de geschiedenis van het klooster Ettal te boek
stelt en daarbij wijst op de Oberammergauers ‘ingeniosos ac faberrimos homines’,
die zoo bedreven waren in hun vak, dat zij het lijden van Christus konden snijden in
een notendop. Dat het houtsnijden het gebruikelijk handwerk van het dorp was, kan
eerst voor het einde der XVIde eeuw worden vastgesteld, als er dit uit de doopregisters
blijkt. Wanneer de passie voor 't eerst vertoond werd, is een vraag die eigenlijk niet
in ons opkomt, daar het heele middeleeuwsche tooneel zijn oorsprong genomen heeft
in de kerkelijke liturgie. Intusschen mag wel aangenomen worden, dat juist deze
vertooningen te Oberammergau een zekere vermaardheid gekregen hadden: hoe zou
men er anders toe gekomen zijn, om in 1633 de bekende belofte te doen, 's Heeren
lijden om de tien jaar te spelen, als de pest mocht wijken van het dorp? De gevreesde
ziekte liet inderdaad na; maar Oberammergau had zwaar geleden van al de rampen
die het gevolg geweest waren van den 30-jarigen oorlog.
Met de taaie volharding die den Beier kenmerkt, zette het volgend geslacht de
vroegere levenswijze voort. Dat de houtsnijbewerking er op dat tijdstip niet
onbelangrijk was, blijkt uit het feit dat de overheid alsdan overging tot het opstellen
van een ‘Handwerksordnung’ voor de vaklui. Niet de inhoud van het gilde-reglement,
maar de naam daarvan, ontlokte bij de Oberammergauers een hevig protest. Eerst
toen de hofraad den 8sten Aug. 1687 besloot, dat het handvest ‘Bildschnitzerei-
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Ordnung’ heeten zou, ‘sinthemalen der Supplicanten überraichte arbeith wohl gar
für ein Maisterstückh zu halten ist’, waren zij tevreden. Zij mochten zich nu
beschouwen als een kunstenaarsgilde.
Hun vroegste arbeid ging terug op de dingen van het gewone leven,
gebruiksvoorwerpen: zoodat zij in dit opzicht niet verschilden van andere primitieve
houtbewerkers als de Scandinaven. Maar den katholiek ligt ‘het maken van gesneden
beelden en gelijkenissen’ in het bloed. Misschien veronderstelt het eveneens een
hoogere kunstaandrift bij deze primitieve hooglanders, dat zij weldra hun kracht
beproefden in het godsdienstige genre. Daarbij vonden zij een eerste afzetgebied in
de kloosters en dorpskerken van de ‘Pfaffenwinckel’, zooals het Ammerdal oudtijds
heette, en in Ettal vooral, de groote stichting van Lodewijk den Beier, die scharen
van pelgrims trok. Hun productie omvatte weldra van het nederig ‘stalkruis’ tot het
groote crucifix dat den pandhof der abdijen sierde. Maar velen van hen gingen met
den arbeid hunner wintermaanden de wijde wereld in, wanneer het voorjaar werd,
en de Beiersche kunstverkooper met zijn ‘Kraxe’ op den rug, vol beeldjes en kruisen,
was overal een bekende verschijning als ‘Oberammergauer Herrgottschnitzer’.
De traditie werd niet meer onderbroken, al bracht de XVIIIe eeuw ook een wending
in den aard van stijl en stof. Van dan af sneden zij ook profane figuurtjes, onderwerpen
uit het daagsche leven, genrestukjes, soldaten, jagers en herders, fantastische
dierfiguren en grotesken, met allerhand speelgoed, waaronder merkwaardige
schaakstukken bewaard bleven, die in hun soort niet ten achter staan bij de
kunstwerken in zilver en ivoor van elders. Maar daarom liet men er de godsdienstige
stof niet varen, vooral niet sinds de voorliefde voor het kribbetooneel van Bethlehem
zich zoo bizonder deed gelden. Het was in deze eeuw een ware wedijver tusschen
Beieren en Tirol, welke kerk tegen Kerstmis de mooiste ‘Krippla’ kon aanwijzen.
Heel het dorp was er mee bezig, figuurtjes daarvoor te snijden uit hout, of uit was te
boetseeren, gekleed in zijde of papier; en van geslacht op geslacht werd die
verzameling aangevuld en uitgebreid met heele stoeten van oosterlingen en kemels,
van herders en schapen. De ‘historische kribbe’ van Oberammergau bleef bewaard,
voor belangstellenden te bezichtigen in het dorp, en vormt op zich zelf, als een
curieuse spiegel van kleederdrachten en typen van een eeuw, een cultuur-historische
merkwaardigheid en een afzonderlijk hoofdstuk in de geschiedenis van de
ontwikkeling der kribbe-kunst in Beieren.
Intusschen lieten de rondtrekkende ‘Schnitzler’ die over het algemeen goede zaken
maakten, telkens nieuwe waren komen uit het heimat-dorp, waar de thuisblijvers den
arbeid voortzetten; en zoo ontstonden er van lieverlee in alle uithoeken van Europa
nederzettingen van Oberammergauer houtsnijkunst: in S. Petersburg, in Kopenhagen,
Gothenburg, Trondhjem,
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in Bremen en in Cadix; de families Bauhofer en Faistenmantel vestigden zich aldus
in Holland, de Buchwiesers met name in Amsterdam en in Groningen. Daarom
vervreemden zij echter niet van hun geboortestreek, waarheen ze regelmatig
terugkeerden, als geen ontijdige dood hen in den vreemde trof. Verrassend is het, in
de oude doopregisters na te speuren, waar velen, uit het vergeten dorp geboortig,
hun leven eindigden: Wilna en Warschau zijn daarbij opgeteekend, Scandinavië,
Hongarije, Italië en Sardinië. Een tragische episode in den Herrgottschnitzerroman
van avontuur is de dood van twee Oberammergauer beeldenverkoopers, die bij Kassel
in een sneeuwstorm omkwamen, doodgevroren op 17 Jan. 1770.
Maar ook ontloken er nieuwe industrieën in het houtsnijdersdorp, waar men nu al
even lustig boetseerde in was, als men er schilderde op glas. Toen de concurrentie
van Gröden zich gelden deed, was het onder invloed der kleurenrijke Barok, dat
Oberammergau zijn houtfiguurtjes begon te verven en te vernissen, - met rood, blauw
en goud vooral, - waarin zijn kunstenaars langen tijd vooraan stonden.
De nieuwe groote oorlogen die bij het einde der XVIIIe eeuw losbraken, sloten
voor Oberammergau een tijdperk van voorspoed en waardevolle productie af met
allerlei rampspoed. Men had er de levensblijheid van het uitbundig rokoko hartelijk
meegeleefd; de Biedermeyertijd sprak hun al geen verstaanbare taal meer. Met het
kunstgevoel was het plotseling gedaan, al werd de productie hervat. De vormen
verstarden bij 't maakwerk dat snel en slordig werd afgeleverd uit noodzaak, om het
dagelijksch brood. Het werd massa-productie van slecht allooi, waarbij geen innerlijke
drang meer meesprak. En de Spaansche inquisitie zou om dezen tijd allen invoer uit
Oberammergau verboden hebben, en zijn kruisbeelden verbrand, daar deze minder
aan Christus deden denken dan wel aan ‘afgoden’. Met het verval hield de navraag
op, zonder dat men aanwijzen kon, wat de oorzaak was, en wat het gevolg. De meest
beteekenende houtsnij-handelaar van dat oogenblik had een goeden inval, die zijn
redding werd: hij wijdde al zijn aandacht aan het snijden van soldaatjes en
belegerings-tafereelen, waarvan de figuurtjes mechanisch konden bewegen. Turken,
Grieken, maar ook Alpen-herders kwamen weer in trek, en koning Lodewijk I bestelde
er zelfs speelgoed. Maar tegen de Nürnberger concurrentie, tegen het fabrieksgoed
en de metaalwaar was Oberammergau niet opgewassen.
Misschien zou alles voor goed verloren geweest zijn, als de groeiende belangstelling
voor het Passiespel van den na-Napoleontischen tijd de oude huisvlijt der
bergbewoners niet gered had. Dat deze terug zou grijpen naar het vroegere
godsdienstige motief, lag voor de hand, nu zich dit nieuw afzetgebied opende. De
liefde voor het vak was niet te loor
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gegaan, en in 1800 had Nikolaus Unhoch zijn dorp zelfs een teekenschool gegeven,
waarin de houtbewerker de grondregels van zijn vak kon aanleeren. Maar het juiste
begrip van het wezen der houtsnijkunst was verloren. Wat den ouden als door de
natuur zelf was ingeprent, scheen de jeugd niet terug te kunnen vinden. De smaak
van dien tijd vroeg een academisch realisme, waarbij de klemtoon viel op het sierlijke;
en de hoogste opgave bleef een pijnlijk-nauwkeurige copie in hout van Da Vinci's
‘Laatste Avondmaal’.
Het zou tot niets dienen, de aandacht hier te vestigen op het verval eener vroeger
merkwaardige huisvlijt-productie, als geen gelukkige herleving daar beloftevol
tegenover stond. De gestadige uitbreiding der Oberammergauer ‘Schnitzschule’ sinds
1878 - sinds 1909 staatsschool, - droeg hiertoe minder bij, dan de opening van het
museum ‘zum Vorbild und Studium’, dat Guido Lang in 1910 zijn geboortedorp
schonk, tot een spiegel van Oberammergauer kunst- en cultuurhistorie. Zoo als het
voorjaar plotseling opbloeit in deze bergwereld, is er het besef van het goede bij de
jongeren als bij tooverslag teruggekeerd. Dit wil niet zeggen dat er geen winkels
meer zouden zijn vol rommel en prullen; er zijn echter werkplaatsen in het
Passionsdorp, waar een nieuwe dag gedaagd is, en die zelfs in de levende beelden
van het spel van dit jaar zijn stralen heeft gebroken, tot een bloei van nieuwe kleuren.
Deze jongere houtsnijders braken met alle realisme, met alle gladheid van vorm, met
het uitgeleefde en verdroogde van den vormendienst die tot kerkstijl verstard was,
om, in het eenvoudig aanvoelen der dingen en 't allersimpelst weergeven daarvan,
terug te grijpen naar het volksche, het naïeve, het onbevangene dat, verstaanbaar
voor al wie kinderlijk te voelen weet, ook tevens beantwoordt aan het essentiëele,
het wezenlijke van alle houtsnijkunst zelf. Terug tot de oude volkskunst, zonder
daarbij de wereld onzer aanschouwing los te laten, - zoo luidt de leuze: terug tot een
eenvoud, die van zelf den kernachtigen, teekenenden snit en het geheim der techniek
weer openbaren zal. Geen theorie, geen traditie, geen bespiegelingen en
beschouwingen meer, maar verdieping in den geest van het werk zelf, en liefde voor
den arbeid als voor het materiaal. Eenvoudig voelen en weergeven met de
onmiddellijkheid, met de simpelheid van het kind, en met de liefde die het geheim
der groote meesters geweest is; niets anders meer dan de naïeveteit van het mooie
handwerk, uitgeoefend door volkskinderen met eenvoudig gemoed, die van geen
gecompliceerdheden en problemen weten, maar het vak verstaan, en 't hout waardeeren
in zijn wezen. Is de groote laat-gothische beeldhouwkunst van Veith Stosz en
Riemenschneider dan ook niet daaruit geboren?
Deze draad moet weer opgenomen: en aan dezen draad spint een jeugdig
Oberammergau, in de stilte van een zuiveren inkeer voort. Zelfs in zijn
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officiëele School is dit bewustzijn levendig geworden; maar vooral spreekt het uit
zijn zelfstandige werkers, uit deze school voortgekomen, bezield door het sterkend
geloof aan een roeping: de vernieuwing van den geest van het oude handwerk.
Zoo werkt Wittmann, de leider der beroemde ‘Werkstatt Georg Lang selig Erben’,
die ruim 150 jaar bestaat, zoo ook Hans en Hubert Lang die onder zijn leiding stonden
en een eigen atelier ‘Pilatushaus’ stichtten.
Wanneer de aanbiddelijke naïeveteit, zooals wij ze nog altijd bij de primitieven
bewonderen, nog op aarde bereikbaar is, zal zij dan niet het eerst benaderd worden
door stil-levende bergbewoners, in zich gekeerde droomers van het land en herders,
die van de ingewikkeldheid des levens ver, en aan de moderne wereld vreemd, den
samenhang met de natuur nog niet verloren hebben en in hun binnenste den verren
weergalm hooren van de stemmen, wier schal bleef hangen binnen de omsloten dalen
van het hooggebergte, - door een, die vast in den ouden grond geworteld, te luisteren
weet, en zijn ziel in samenklank voelt met die geheime trillingen? Daarop is dan ook
de hoop gevestigd der zoekers, die het goede willen in eerlijkheid en eenvoud zonder
hoovaardij: op de intuïtie der onverdorven volkskinderen, wien zij het vak leeren,
en bijbrengen hóé te luisteren naar den klank van ver, die verloren heette, maar die
droomend zweven bleef in de ziel van het eenvoudige, gevoelige volk, - in de ziel
der vrome kinderen van het ‘Passie-dorp’.
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Rozemeisje
door Hélène Swarth
In rozerood, om 't kopje een rozerank,
In gulden schelp van blonden mandewagen,
Bespannen fraai met bokjes fier en blank,
Aan 't zweepje een roosknop, laat zich vroolijk dragen
't Goudlokkig meisje door de bogen slank,
Priëelgang welvend van de rozenhagen.
En wind bestrooit met roode blaadjesvlagen
Het rozefeetje, rijzig op haar bank.
Uit velden wijd in Rozenhof getreden,
Verwonderd houd ik adem in en schreden Is 't geen visioen uit kindersprookjesland?
Vol heimwee droomend van mijn kinder-Eden,
Waarheen, als vlinders, fladdren nog mijn beden,
Sluip 'k héél stil weg, een veldbloem in de hand.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

398

Moeders en maagden
door Elisabeth Zernike
(Slot)
IN de Paaschvacantie trokken ze naar hun huisje op de Veluwe, - de jongens hadden
zich daarop al wekenlang verheugd. Gewoonlijk kon Pier een dag of vijf bij hen zijn,
dan moest hij terug naar de stad. Dit jaar had hij gezegd: Ik zou zoo graag den heelen
tijd blijven, - ik geloof dat ik moe ben, maar dan moeten we ook geen logé's vragen.
Minke antwoordde: Ik was niet van plan iemand te vragen: - nou ja, moeder, - die
neemt mij nog wat werk uit handen. To en Gerard gaan naar Arnhem, voegde ze
erbij. - Hij scheen haar nauwelijks te hooren.
- Ik weet niet of ik weg kan, prevelde hij, het is altijd zoo moeilijk, met kantoor.
Nu keek hij haar aan. - God, jij beseft niet hoe gebonden een man is.
Ze haalde haar schouders op. - Een vrouw toch ook?
- Ik zou er heelemaal uit willen, naar een ander land; gisteren las ik een oproep:
Een jurist met ervaring gezocht - voor Indië.
Ze schamplachte even. - Krijgen we dat weer, - jij wilt andere banden; maar goed,
solliciteer ernaar.
- Ga je mee?
- Ja. - Ik ben moeders eenige dochter, - door mij heeft ze twee kleinkinderen, maar ik ga toch mee.
- Mooi, zei hij. - Andere banden, - och ja, - en dan in die hitte. Weet je waar ik
het meest tegenop zou zien? Tegen die reis, - het demoraliseerende ervan.
- Hm; dus j i j bent de man die ‘eruit’ zou willen. Blijf maar bij ons, tusschen de
dennetjes, en 's avonds bij het open vuur.
Hij bleef zes dagen. 's Middags sliep hij buiten in de zon, liggend tegen de helling
van het opgehoogde terrein waarop hun huisje stond. Minke ontzag hem, alsof hij
een zieke was. Tegen haar moeder, die de hulp van een dokter wilde inroepen, zei
ze: Hij werkt veel te hard, Pier doet de dingen eenmaal zonder maat. - Hij ging ook
uit op eenzame wandelingen, en bleef dan uren weg. In de wijdheid van bosschen
en versch-geploegden grond speelde hij met zijn verlangen. - Als hij haar nu ontmoette
om de bocht van het pad, aan den voet van dien heuvel, - ze zou hem zonder woorden
toevallen. Ze zou naar hem ook verlangd hebben, ze had zich eenzaam gevoeld, los
van haar oude liefde, en nog niet geschraagd door de liefde, die ze immers miskend
had. Hij hoorde de zucht waarmee ze hem

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

399
zou omvatten, hij zag haar oogen, overfloersd door tranen, en hij zoende haar
schuchtere lippen en haar bleeke wangen. - Nel, mijn liefste, ik heb je zoo lief. Is het
niet zalig, wij samen hier, onder dit geweldige en toch koesterende licht? O kind, ik
houd zoo van de aarde; ruik je wel die zoete lucht van de berken? en voel je de
veerkracht van den grond, bestrooid met dennennaalden? Weet je wat zoo heerlijk
is? - dat jouw ziel dezelfde eigenklank heeft als de mijne. - Lach je daarom? vind je
het al te mooi gezegd? maar het is toch zoo eenvoudig, - ik kan het niet beter zeggen.
Als je heelemaal van mij zult zijn, dan zal je dat begrijpen. Nu bloos je, en ik heb je
nog meer lief, om je zuiverheid..... Ze liep naast hem, geruimen tijd, en dan plotseling
was ze weg, en moest hij haar nog ontmoeten. Hij sloeg dan een andere richting in,
zoodat het beeld voor zijn oogen zich vernieuwde, en liep met snellere stappen voort.
Minke vroeg hem nauwelijks naar zijn ontdekkingstochten. Ze bleef liefst dicht
bij huis, met haar moeder, omdat ook de jongens bij voorkeur op het eigen erf
speelden.
Den zesden dag kreeg hij bericht van zijn boekhouder. - Wat jammer, zei hij, ik
zal gauw terug moeten.
- Och, zei Minke, - wanneer?
Hij trok even met zijn schouders. - Morgen met den eersten trein, vanavond is het
niet meer mogelijk. - Zoo gaat het altijd, dacht hij, ze zegt: Och, - maar vindt het
gemakkelijk als ik weg ben. Hier buiten, niet waar? weinig hulp, en de stille critiek
van haar moeder.
Den volgenden morgen, terwijl hij een kleinen koffer pakte, zei Minke:
Ga je vandaag bij To en Gerard eten? ik hoop voor je dat je Nel nog eens ontmoet.
- Is To dan al terug? vroeg hij; ik zal er misschien eens aanloopen.
Dien avond schreef hij aan Nel. Hij zei haar hoe heerlijk zijn vacantie geweest
was, doordat hij aan haar had kunnen denken. Hij schreef in korte en eenvoudige
zinnen, hij raakte zijn verlangen niet aan, maar deed het voorkomen alsof alle hoop
vervuld was, sinds hij haar had ontmoet, - Ze zal heel even teleurgesteld zijn, dacht
hij, want ze is te jong om dit einde te wenschen, - te jong, en te nieuwsgierig. - Hij
bezorgde zelf den brief aan haar huis en moest terug loopen, het sloeg twaalf uur, de
laatste tram was weg.
De straten waren leeg en donker; hier en daar zwaaide een booglamp in den wind,
en wierp grillige figuren van roodachtig licht en diepe schaduw over het vochtige
plaveisel. Pier praatte half-luid met zichzelf. - Och, wat zou er weinig glans zijn in
ons leven van werk en gebondenheid, zonder de aardsche liefde. Toch zijn er vrouwen
met diepe en heldere oogen, die haar niet kennen. Maar nee, dat is schijn, dat kan
niet anders. Zij zijn de uitverkoren maagden die - hoe moet ik dat zeggen? - die
tevens
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de eigenlijke moeders zijn van ons geslacht. - Het klinkt paradoxaal. Beter misschien:
de geestelijke moeders. En ze weten het zelf niet, ze voelen geen gemis en geen
bijzondere zegen.
Een man kwam den hoek van de straat om, - over zijn gezicht viel een grauwe
schijn.
- Gerard!
- Hè, ben jij weer terug? Wanneer zien we je eens?
Pier wist zoo gauw geen antwoord. - Breng me een eind; nee, ik zal met jou
meeloopen, To wacht misschien op je.
- Kom je nu nog van kantoor? werk-ezel.
Ze liepen naast elkaar en praatten over de gewone dingen. Soesman kwam van
zijn debating-club, hij vertelde hoe vurig daar geredetwist was over het Communisme
in Rusland. - Vreemd, zei hij, het onderwerp lokte me niet, To heeft me nog
aangespoord te gaan (vrouwen zijn graag alleen in huis, ben je daar ook achter?) en
per slot heb ik me zoo opgewonden, dat ik er nu nog niet van zwijgen kan, - in geen
jaren heb ik een dergelijk vuur in mezelf voelen gloeien.
Pier glimlachte. - Tja, als de heilige huisjes worden bedreigd... en in stilte dacht
hij: Je hebt dan toch ook weinig fantasie.
De ander sprak voort.
Ze kwamen op de Groote Markt, die heel wijd en verlaten was.
- Beroerd toch, zoo'n stadje, zei Gerard plotseling; - waarom loopen we niet onder
palmen, of arcaden? we zijn toch zeldzaam gedwee, net koeien, die zich laten drijven.
- Ondanks allen gloed?
- Ja. God, jij bent ook geen type voor deze kleine omgeving.
- Ik heb daar buiten gezworven, zei Pier, en dan met een klein, spottend lachje: Ik
hoop dat je je evenwicht terug vindt, man. Je wilt geen communisme, maar evenmin....
- Evenmin deze armoede van geest, vulde de ander aan. Nee, zeg me nu eens, wat
hebben wij voor groots in ons leven?, en dat gaat maar zoo voort, iederen dag, ieder
jaar.
- We moeten het groote vinden, zei Pier, niet zoeken, maar vinden; en niet aan
een ander vragen, ook niet aan een vrouw. Als een vrouw je iets groots geeft, zonder
het zelf te weten, - neem het, maar zeg het haar niet. - Hij lachte. Theorieën, ik lijk
wel dwaas.
- Tja, zei Gerard, je vindt me onevenwichtig; (blijkbaar had hij voortgebouwd op
zijn eigen gedachten) het gekke is: ik weet niet of het leven me heeft teleurgesteld,
en het huwelijk, bijvoorbeeld. Wat heb ik ervan verwacht? wat wilde ik? Ik noem
het huwelijk, daar moet je geen bijzondere waarde aan hechten, niet denken: hij is
ongelukkig met zijn vrouw. Nee, dat ben ik heel bewust niet, - maar....
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- Wees blij, zei Pier, dat je nog kunt zeggen: maar; - dat opent toch een verschiet
achter het dagelijksch leven.
Gerard keek hem even van terzijde aan: Walling was een half hoofd grooter dan
hij, en liep daarbij nog zoo hoog opgericht, zijn neus in den wind. Een scherp profiel
had hij toch, gespannen van lijn, nerveus ook.
- Je bent anders dan ik, zei hij, je leeft minder in de werkelijkheid.
- Minder?
- Ja, - ik geloof: als ik accountant was, - enfin, het doet er niet toe.
- Wat doet er niet toe?
- Och, het gaat me niet aan, natuurlijk, - maar als ik hoor dat jij in dit kleine stadje
waar je woont, alleen met je vrouw gaat soupeeren, dan vraag ik me af: Wat voor
romantiek spint hij daar omheen?
- Zoo, zei Pier, is het dat?
De ander ging voort, een beetje haastig uit verlegenheid. To praat dan over jullie
zeldzaam-gelukkige huwelijk, en dat wil ik graag aannemen, - maar zoo'n souper à
deux is me daarvan geen bewijs. Nou, Schwamm d'rüber, - wat tegenwoordig vertaald
wordt met: zand erover.
Pier wist niet wat hij zou antwoorden. Hij mocht Gerard graag, maar het kwam
zelfs niet bij hem op, de waarheid te zeggen, en de ander scheen nu eigenlijk niets
meer te verwachten. - Hij zuchtte even. - Ja, zei hij, je bent een psycholoog, de
zeldzaam-gelukkige huwelijken worden niet in een restaurant gevierd. - Wat zal ik
je meer zeggen? - maak jij er ook maar wat romantiek omheen, als je wilt, - ik geef
je carte blanche. - Ze stonden stil, op den hoek van de straat waar Gerard woonde;
een windvlaag speelde tusschen hen door. - Tot ziens, - kom eens aan. - Ze drukten
elkaars hand, en dachten zich al ieder alleen.
In die dagen voor Minke's thuiskomst voelde hij zich een zwerver. Zijn ontwaken er was niemand die hem riep, en het huis bleef stil - leek al vrije verkiezing. Wel
wist hij omtrent zeven uur wakker te worden, maar daar hij zich dan niet hoefde te
haasten, was de tijd van hem. Twee uur later kwam hij als bij toeval op kantoor, want had hij niet vele omwegen gemaakt in de hoop Nel te ontmoeten? Het werk
vlotte goed; dit was niet de gedwongen taak; er deden zich moeilijkheden voor,
waarin hij belangstelde, en die hij wellicht zou kunnen oplossen. Hij voelde dat het
personeel bewondering had voor zijn kennis en zijn flair, hij praatte vriendschappelijk
met dezen en genen, los-weg, vluchtig.
Eenmaal zag hij Nel, in den avond. Hij deed of hij haar voorbij wilde loopen, maar
wendde dan toch nog zijn hoofd naar haar om. - Wat doet een jong meisje zoo laat
buiten?
Ze stond dadelijk stil en hij deed een stap naar haar toe.
- Zijn jullie er weer? Ik wou Minke vragen eens bij me te komen.
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Hij keek haar aan, - het was of hij haar woorden niet had gehoord.
Nel werd merkbaar verlegen. - Ik schrijf haar wel een briefje, - zeg jij nu niet dat
je me ontmoet hebt, - ik bedoel....
- Nel, zei hij, wat is het heerlijk dat ik je weer zie; mag ik een eindje met je
meegaan? deze straat uit, bijvoorbeeld?
Ze begon al aarzelend voort te loopen. - Maar je moest den anderen kant op, zei
ze.
- O ja? dat weet ik niet meer. Hij vroeg hoe ze de Paaschvacantie had doorgebracht,
en ze vertelde iets van haar ouderlijk huis, waar ze was geweest. Al pratende leidde
hij haar in de richting waar ze woonde.
- De beide jongens waren ook thuis, zei ze, en we hebben veel gefietst, de
omstreken zijn mooi.
- De tijd ging zeker vlug voort; had je vier dagen vacantie? Ja, dat is te kort.
Ze antwoordde niet dadelijk. - Och, zei ze dan, ik heb voor het eerst gemerkt....
Hij keek haar aan en zag iets stars in haar gezicht. - Ja? vroeg hij zacht, - je hebt
voor het eerst gemerkt?
Nu dempte zij ook haar stem. - Ik weet niet waarom ik dit zeggen wil. Het klonk
kinderlijk-klagend.
Zijn arm raakte den haren. - Mag i k het zeggen? Je voelde je voor het eerst vreemd;
ze hielden wel van je, - maar ze kenden je niet meer. Er was liefde van beide kanten,
is 't niet? en toch waren jullie als geblinddoekt.
Ze knikte en keek hem vluchtig aan. - Dat j i j dit weet.
Hij boog zich wat naar haar toe. - Ik ben ouder dan jij, kind. - En daarmee liet hij
dat onderwerp plotseling los. - Hij vertelde van hun buitenhuisje, hoe Bert en Pieter
speelden op het erf, en altijd weer praatten over den aanleg van een tuin. Nu hadden
ze lupine gezaaid aan alle kanten, - mogelijk werd de grond nog vruchtbaar door den
tijd. Hij noemde ook Minke's naam zonder schroom: ze genoot nu nog, daar buiten
- over twee dagen zou ze terug zijn.
Ze waren bij Nel's huis gekomen; hij wachtte terwijl ze den sleutel zocht. Juist
toen hij haar wilde groeten, zei ze schichtig: Ga je misschien even mee?
- Graag, antwoordde hij. Dat woord klonk correct, en als had het nauwelijks
beteekenis. Nog in de gang buiten haar kamer, ontdeed hij zich van hoed en jas. De
gordijnen waren gesloten, - hij kon nu niet haar eerste verlegenheid negeeren door
het hooge uitzicht te bewonderen, maar hij ging voor de kachel staan en wreef zijn
handen. Achter zich hoorde hij Nel heen en weer loopen.
- Maak voor mij geen thee, zei hij, ik ga dadelijk weg. Boven den
schoorsteenmantel hing een oud-hollandsche doek, - daarnaar keek hij.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

403
- Gelukkig dat je hier geen spiegel hebt; het is ellendig, maar ik voel altijd neiging
die dingen stuk te slaan. - Zijn woorden klonken luchtig. - Ik wil mezelf niet
voortdurend zien, ik kijk naar een ander, naar jou bijvoorbeeld, - of ik kijk naar
binnen.
Nel kwam naderbij en ging op den divan zitten, voorovergebogen; haar handen
strekte ze ook uit naar de kachel. Beiden zwegen ze. Op haar gezicht zag hij een
uitdrukking van smartelijk nadenken, - haar neusvleugels bewogen.
- Nel, zei hij, ik heb je leven verzwaard; je bent thuis geweest bij je vader en
moeder, je hebt er niet over kunnen spreken, - het leek een onwerkelijk geheim.
Ze knikte met haar hoofd.
- Het maakt angstig en onzeker, - en vooral eenzaam. Dat komt omdat jij mij niet
liefhebt; als je van me hieldt, dan zou alles heel anders worden.
Nu sloeg ze haar handen voor haar gezicht.
Hij ging naast haar zitten, pakte zacht haar schouders. - Kind, huil maar eens bij
me.
Ze wendde zich naar hem toe, en hij nam haar hoofd tusschen zijn handen; - hij
wist wel dat hij troosten kon.
- - Dienzelfden avond nog schreef hij:
Droog niet je tranen om onze liefde.
Met lachen zal je de liefde dooden,
Door juichen zal zij schrikachtig verstommen:
Glimlach en ween, en de liefde zal leven.

Hij voelde geen vermoeidheid, liep opnieuw den langen afstand naar haar huis om
zijn brief bij haar te bezorgen, en dacht hoe ze na luttele uren, misschien nog in haar
bed, zijn woorden zou lezen, en zich afvragen: houdt hij zoo van me, dat hij
onophoudelijk heen en weer loopt tusschen zijn huis en het mijne? - Weer voelde
hij zich een zwerver toen hij met wijde, langzame stappen door de nachtstille straten
ging. En hield een praatje met den Engelschen dichter, die geschreven heeft:
‘Unless you come of the gipsy stock
That steals bij night and day,
Lock your heart with a double lock
And throw the key away.’

Neen, Mr. Kipling, ik zal mijn hart niet op slot doen, - en ik houd den sleutel bij me.
Ik voel me verwant aan het Zigeunerras, ‘that takes and never spares’; - een roekeloos
hart is een groote weelde. - Hij lachte en hief zijn hoofd op naar de sterren, - die
schenen maar flauw tusschen
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wolken door. Kon ik dichten, dacht hij, verzen schrijven van langen adem, dan maakte
ik een voetreis door een heuvelig land, om ze op te zeggen. Niet door Albion, want
daar mag langs den openbaren weg niet worden gezongen, - maar door het land van
Schubert, waar het water en de steenen zingen, en de cirkel-vlucht van roofvogels
tot muziek is geworden. - En ook sprak hij Nel aan, noemde haar ‘liefste’, biechtte
dan weer aan Minke, als aan een moeder, zijn hartswarme genegenheid voor Nel,
haar vriendinnetje; - lachte plotseling om zijn juichend geluk en zijn eigen dwaze
woorden: glimlach en ween, en de liefde zal leven. Maar het deed er niet toe, wat hij
voor haar dichtte, ze zou geen maatstaf van schoonheid meer aanleggen.
Toen hij eindelijk in zijn bed lag, moe en voldaan - en toch nog zoozeer onvoldaan
- kon hij aan niets anders denken dan aan zijn verlangen.
Minke was terug gekomen met de jongens, en Pier had zijn kinderen aangekeken,
alsof hij hen in lang niet had gezien, Hun trekken waren hem wel zeer vertrouwd,
maar het leven dat uit hun oogen blonk was hem bijna vreemd. Daarom vond hij niet
dadelijk woorden om tegen hen te zeggen.
Zijn vrouw merkte op: Wat ben jij zwijgzaam, en haar toon klonk geprikkeld.
- Is er iets? vroeg hij.
Ze antwoordde niet.
Hij bleef in de huiskamer zitten, toen de jongens naar bed werden gebracht.
Als Minke weer hier is, zei hij zichzelf, dan zal ik met haar moeten praten.
Hij wist niet waarover, maar begreep dat de zwijgzaamheid die hem verweten was
straks, onder vier oogen een vertrouwelijk gesprek zou eischen.
Minke kwam, en bleef door de kamer loopen, allerlei kleinigheden uit haar koffer
bergend. Hij zat tegen zijn gewoonte zonder boek of tijdschrift, en herinnerde zich
vele thuiskomsten van zijn vrouw met haar moeder, die dan zoo'n eersten, nog wat
ontredderden avond het eigen huis vermeed.
- Kon je je moeder zoo gauw kwijt raken? vroeg hij.
Ze keek niet naar hem om. - Ma is vanmorgen al gegaan - en heeft me gezegd dat
ze vooreerst niet hier komt.
- Zoo. - Hij voelde plotseling lust haar te kwetsen. - Dat is heel goed. Waarover
hebben jullie gekibbeld?
Even lachte ze, schamper. - Vraag je dat nog?
- Hm. - Hij wachtte een oogenblik. - Ik begrijp niet dat je moeder geen berusting
leert, zei hij dan, - we zijn nu tien jaar getrouwd.
- Wel een bewijs hoe echt haar verontwaardiging is.
- Ja, dat zou je kunnen zeggen. En-ne, ik hoop niet dat dit alles afgehandeld is in
het bijzijn van de jongens?
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Minke trok met haar schouders. Ze voelden op dat oogenblik beiden, hoe
bedwongen-fel hun trage gesprek was.
- Dat is dus je eenige zorg, - wat i k moet aanhooren..... Ze maakte den zin niet
af.
- Jij lokt het zelf uit, zei hij.
Minke was bij de tafel gaan staan. - Zoo, - het schimpen op mijn man, dat lok ik
uit; ik vind het misschien erg pleizierig, ik geef volmondig toe: dien egoïst heb ik
getrouwd.
- Is het dat? zei hij, - ik ben een egoïst; we komen dus toch wat nader. Ik houd van
wandelen, ik vraag de jongens met me mee te gaan, maar ze blijven liever bij hun
moeder. Hun moeder is gebonden door de eeuwige aanwezigheid van hun
grootmoeder. Ik mopper niet, maar trek er alleen op uit, - en dus ben ik een egoïst.
- En dan moet ik naar de stad terug omdat mijn werk het eischt. Ik ga alleen, ik wil
niet dat jullie je vacantie voor mij offert.
- Schei uit, zei Minke, - dat je mooi kunt praten, weet ik al lang - en dat je glad
bent. Maar heb je één uur met ons meegeleefd, die dagen? - ben je eens één oogenblik
niet vervuld geweest van jezelf? heb je beseft dat die twee jonge kinderen jou tot
vader hebben? en dat je n i e t s voor ze weet te zijn?
Pier keek naar haar op. Ze stond daar met saamgeknepen handen en fonkelende
oogen, en hij wist dat ze gelijk had. Zijn weerstand liet af, hij voelde zich veroordeeld,
buitengesloten. Het hielp niet of hij zijn schoonmoeder verachtte, - ze bleef tot het
gezin behooren, versterkte de macht van haar dochter.
Minke ging voort: Eigenlijk ben je laf, als een bedorven kind. Je houdt niet van
moeder - God mag weten waarom niet - en dus, als ze bij ons logeert, trek je je terug.
Je hebt je eigen spelletjes, misschien droom je van een Schoone Slaapster, die je
bevrijden moet.
Hij gaf geen antwoord.
- Je moest blij zijn dat moeder zooveel bij ons is, ze geeft me steun en gezag
tegenover de jongens; - maar de hooghartigheid waarmee jij haar behandelt.... Toen
je pas weg was, hebben we genoten, drie heerlijke dagen zijn het geweest. Den
vierden dag kwam dat misselijke gesprek.
Haar houding en stem veranderden, werden minder strijdlustig. - Ze wil dat ik
haar openlijk gelijk geef, - dat kan ik niet.
Den vijand afmatten, ging het door hem heen.
- Want daarna zou ze misschien willen dat ik de consequenties trok. Maar ik heb
een gezin, en mijn jeugd is voorbij.
Pas op, dacht hij, word niet te pathetisch.
- Bovendien, als ik je vrij liet, - mijn God, wat zou je met je vrijheid doen? Korten
tijd schitteren voor de blikken van een jong meisje - Nel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40

406
misschien, - je leven inzetten om haar te winnen, en dan, als het je gelukt is....
Ze wendde zich om, - maar hij had nog de traan gezien, die in haar oogen stond.
- Minke, zei hij zacht.
Ze verroerde zich niet. Nu deed hij een paar stappen naar haar toe, legde zijn hand
op haar hoofd. Hij wist dat er troost was in zijn handen.
- Minke, als je nog een beetje van me kunt houden, - vergeef me dan. Ik ben een
slechte vader, dat weet ik, - maar als je me buiten sluit, en alleen pleizier hebt als ik
weg ben - - Ik zou nog zooveel moeten leeren, van jou, en van moeder. Ik beoordeel
moeder verkeerd, - niet uit hooghartigheid, maar doordat ze niet van mij houdt; het
is zoo moeilijk, zonder de tegemoetkoming van liefde. Ik meen het, ik ben nu geen
mooiprater.
Minke schokte even met haar schouders.
- Dikwijls voel ik me overbodig, - jullie kunt het samen zoo aan. Zoo had ik dit
keer wel een dag langer buiten kunnen blijven - Japiks schreef niet heel dringend maar ik voelde: jullie verwachtten dat ik gaan zou. Ik ben laf, - tegenover jouw
moeder zeker. Waarmee moet ik haar trotseeren? met mijn verstand? maar dan
vechten we met ongelijke wapens. Ik wil maar zeggen: ik voel dat ik van haar zou
moeten houden, - en ik zal er mijn best voor doen.
Hij stond daar, zijn hand nog om haar hoofd, en spande zich in om te denken.
Welke woorden werden van hem verlangd? welke gebaren? - Het kwam niet bij hem
op, dat hij haar ook onbevredigd kon laten, dat hij kon wegloopen, en haar booze
bui negeeren. Hij had een strijd naar beide kanten aanvaard sinds hij Nel wilde
veroveren, en streed op het eene front niet minder hardnekkig dan op het andere.
- Vrouw, zei hij, waarom ben je blind voor onze eenheid? en verhard je jezelf,
terwijl je me toch verdedigd hebt tegenover je moeder?
Haar neusvleugels trilden even. - Juist daardoor, zei ze, - ik ben moe van al die
verdedigingen, ik dacht dat het nu eindelijk niet meer noodig was.
Hij legde zijn wang tegen de hare. - Het blijft noodig zoolang ik leef, - maar geef
het niet op, want ik houd van je, en wil je niet missen.
Ze sloot haar oogen en hij kuste zacht de even trillende leden. - Ik ben van jou, zei hij fluisterend.
Den volgenden morgen liep hij Nel tegemoet. Hij was vroeg op geweest, en had haar
geschreven, een brief van zes kantjes. Onbelemmerd uitte hij zich en voelde blijdschap
om den forschen stroom van zijn liefde en verrukking.
Maar Nel zag hem aarzelend komen, en haar blik bleef onzeker toen ze voor hem
stond.
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- Kind, zei hij, hier is een brief. Het was of zijn lippen de gewone woorden met
moeite vormden, of de groote aandacht van zijn oogen zijn mond verstrakte.
Ze liet den brief in haar tasch glijden, en begon voort te loopen. - Laat me nu, zei
ze, de menschen zullen ons zien.
- De menschen? vroeg hij verwonderd, - storen we ons daaraan?
- Och - Ze liep met kleine, vlugge stappen. - Maar je moet niet meer komen, ik
ben bang. En of je nu van me houdt, - dat doet er niet toe.
- Dat doet er voor mij alles toe, Nel.
Ze haalde haar schouders op. Een beetje schamper zei ze: Hoe heb ik kunnen
denken dat je naar me luisteren zoudt.
- Ik heb je lief. Zijn oogen glansden sterk.
Nel zweeg.
- En overigens wil ik niets liever dan naar je luisteren, - hoewel ik weet wat je
zeggen zult.
Er kwam een klein lachje om Nel's mond. - Ja, zei ze, en dan maak je een
opmerking over den klank van mijn stem, - maar mijn woorden heb je niet gehoord.
- Laat me dan nog eenmaal bij je komen, Nel, dan zal ik naar de diepste beteekenis
van je woorden zoeken.
Ze beet op haar lippen. - Och. - Ik weet niet hoe het moet eindigen.
- Enden? enden soll sich 's nie; wenden, noch nicht weiss ich wie, citeerde hij.
- Dat heet: Lied der Braut, zei ze spits.
- Ja. - Hij keek haar glimlachend aan en ze bloosde. Weer leken zijn lippen te star
voor woorden.
Een poos liepen ze zwijgend. Ze heeft mijn brief, dacht hij, en voor de zon onder
gaat, zal ze naar me verlangen; om vijf uur houd ik me gereed. Ze denkt aan Minke,
en ze wil onschuldig blijven, - maar ze zal nooit schuldig zijn, - de wereld pleit haar
vrij.
Ze stonden stil voor het gebouw van het Gemeente-archief. - Dus nu zie ik je nooit
weer? vroeg hij. Mogen we vanmiddag niet naar buiten gaan, voor het laatst
misschien? even de stad uitrijden, en wandelen, omdat het lente is?
Ze knikte, ernstig. - Goed, dan kan ik met je praten. Zal je naar me luisteren?
- Ja, zei hij, - maar ze zag dat hij zelfs dit niet had gehoord.
Zes weken later, - een Zondag in Juni. De deuren van den tuin stonden wijd open,
en op den drempel zaten Bert en Pieter. Minke had juist een bakje met zeepsop
tusschen hen in gezet, ze mochten bellen blazen. De hemel was strak en glanzend
blauw, en het woei bijna niet, zoodat de teere zeepbellen even konden opstijgen in
de warme lucht en glanzen in de zon,
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voor ze uiteen spatten. De witte sering bloeide. In alle tuinen stonden heesters en
jonge boomen te pronken met hun groen; hier en daar waren ook lage bloemperken
met jong gras er omheen.
- Wat een zalig weer, zei Minke tegen haar moeder; waarom zitten we eigenlijk
niet buiten?
Mevrouw Van Platen keek op uit haar boek. De zon schijnt te fel, zei ze, en hier
is het heerlijk.
Ze lazen weer voort; de stemmen van de jongens klonken blij en licht. Minke had
een boek dat haar boeide, en ze hoopte den heelen middag te kunnen lezen. Als Bert
en Pieter nu niet vroegen om uit te gaan, - maar ze konden immers in den tuin nog
van allerlei spelen.
- U blijft toch ook liever thuis? vroeg ze haar moeder.
- O ja, ik wel. Hoe laat verwacht je Pier?
- Vanavond pas, met den laatsten trein; - hij wilde zoo graag naar Scheveningen.
- Dus die vergadering was gisteren?
- Ja. Ze boog zich over haar boek. Overdreven, dacht ze, dadelijk weer die afkeuring
in moeders stem, omdat Pier, die gisterenmiddag in den Haag moest zijn, niet
onmiddellijk terug reist. Als je een man zoo moet binden - - Ze las een novelle van
Hamsun, die Pier haar gegeven had; hij hield van de Scandinavische litteratuur. Soms
denk ik dat ik daar geboren ben, had hij gezegd, in dat hooge Noorden, waar de zon
's zomers niet onder gaat.
Hoezoo? vroeg ze.
Hij trok met zijn schouders. - Nou, lees maar eens.
En Minke ondervond de meesleepende kracht van den verteller. Ze dacht niet meer
aan Pier, haar hart klopte aan het hart van dien man, die hoog boven de zee woonde,
in een eenzame boschhut, en daar het meisje heenlokte dat hij lief had. Die man was
haar vreemd en toch vaag bekend; hij bekoorde haar en deed haar huiveren. Ze zag
de rotsen en de zee, de schepen die in de haven landden, de zware boomen, somber
in de dichte duisternis, maar hel-groen bij dag, met vrije, wuivende toppen.
De jongens bogen zich over het schuimende zeepsop en bliezen hun bellen in
elkaar. De grootmoeder keek eenige keeren naar hen en dan naar Minke; - ze voelde
dat hun grootste rust voorbij was. Nu brak er een pijp en een guts van het donzige
water vloeide over den drempel. Minke merkte niets.
- Ziezoo, zei de grootmoeder, dit is zeker het slot; en ze bukte zich naar het bakje.
- Hè nee, oma, waarom nou?
- Het wordt immers knoeien; Minke, zeg jij eens - Hm? zei Minke; maar toen keek ze op: ze had de voordeur hooren opengaan.
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Dus Pier kwam thuis, eerder dan ze verwachtte; had hij naar haar verlangd?
Ze liep de kamer door, hem tegemoet, en in dat oogenblik voelde ze zich groot,
want ze aanvaardde met een glimlach de stoornis om zijn komst. Bij de deur stond
ze even stil. - Vader is thuis, zei ze tegen de kinderen. Meteen werd de deur geopend.
Pier zag er uit, alsof hij dien nacht niet geslapen had. Minke kuste hem en vroeg:
Is er iets? Haar toon was bijna scherp. De jongens kwamen half onwillig naderbij; de grootmoeder nam zwijgend ieder beeld in zich op.
- Zoo, zijn jullie allemaal thuis met dit mooie weer?
- We genieten ervan, zei Minke. En, - waarom ben jij niet naar Scheveningen
gegaan?
Hij keek naar buiten en ze volgde zijn blik; de hemel was nog altijd tintelend
blauw. Ze hoorden vogels zingen, ze roken den geur van de bloeiende sering, maar
in Minke kwam dezelfde onmacht tot vreugd die ze in Pier's oogen gezien had.
- Ik ben moe, ik zal wat gaan liggen, denk ik. Nu streelde hij Bert's hoofd.
- Hier is zeker niets gebeurd, hier gaat het leven zonder schokken voorbij.
- Nou, zei Minke, ik geloof dat jij weer iets beleefd hebt.
De jongens holden eensklaps den tuin in.
- Een man die van de reis komt, heeft gewoonlijk wat te vertellen, zei mevrouw
Van Platen.
- De vergadering was heel onbelangrijk, zei hij, dat ze je voor zooiets laten komen,
en geld vermorsen....
- En je ging er met zooveel plezier naar toe. Minke's toon klonk quasi-medelijdend.
Hij liep naar de deur. - Ik ben heel moe; tot straks.
De beide vrouwen antwoordden niet meer; ze namen ieder hun boek weer op en
probeerden te lezen. Maar mevrouw Van Platen was bang dat de jongens haar geen
rust zouden gunnen, en Minke dacht aan Pier. - Hij was dus thuisgekomen, niet uit
verlangen naar haar, - iets moest er gebeurd zijn dat hem verslagen had. - En hier
zat zij in de huiskamer, bij haar moeder, en ze liet hem alleen. - Wat kon ze anders
doen? Hij wilde zijn eigen leven hebben, en ging op avontuur uit; - moest ze hem
dan troosten, als hij teleurgesteld thuis kwam? Ze vroeg zich af, of andere vrouwen
dezelfde moeilijkheden hadden. Misschien keek niet iedere vrouw zoo scherp als zij,
maar daarbij liet ze genoeg over haar kant gaan. Ze sloeg de bladen van haar boek
om, - ze zag de woorden, maar de zin ervan drong niet tot haar door.
De jongens werden lastig; ze speelden krijgertje in den tuin en kibbelden.
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Op 't laatst viel Bert zijn kleiner broertje aan, en de grootmoeder moest hen scheiden.
Minke zat erbij, alsof het buiten haar om ging. - Als iedereen maar weg was, dacht
ze, en ik met Pier kon praten. - Nu zou hij misschien nog eerlijk zijn door zijn
verslagenheid, en haar alles zeggen. - Weer schamperde het in haar: Alles, - wil ik
het soms graag weten? - Ze hoorde Pieter's stem, afkeurend: Een spelletje aan de
tafel, dat doen we toch niet in den zomer?
- Gaan jullie dan a l s j e b l i e f t naar buiten, zei ze.
De jongens trokken af; even nog hoorde ze hen kibbelen in de gang om een pet;
- toen werd het plotseling heel stil in huis. - Nu zal ik verder lezen, dacht Minke, en
doen alsof Pier niet teruggekomen is.
Na enkele minuten vroeg haar moeder: Is hij ziek?
Ze keken elkaar aan. - Neen, - hij heeft zich waarschijnlijk geërgerd.
- En gaat hij daarom in zijn bed liggen?
Minke sloeg haar boek dicht. - Ik zal wel eens naar hem kijken. Langzaam liep ze
de kamer uit.
Pier lag op den divan, met zijn gezicht naar den muur. Zijn vrouw liet de deur
open staan toen ze binnenkwam. - Wat heb je? vroeg ze achteloos, - en ging voort:
Ik heb de kinderen op straat gestuurd, voor je rust.
- Doe de deur dicht, zei hij nauw-hoorbaar. Ze deed het.
- Op slot.
Met een zucht draaide ze den sleutel om en kwam bij hem staan, stijf en rechtop.
- Nou? Hij antwoordde niet.
Zelf voelde ze haar onmacht, haar afstootende houding, en aarzelend legde ze een
hand op zijn hoofd.
Hij kreunde even.
Ze boog zich voorover. - Wat is er, Pier?
- Kom naast me liggen, zei hij gesmoord; - ik ben zoo ongelukkig. Met een ruk
draaide hij zich om en strekte zijn handen naar haar uit.
Ze voelde dat ze gehoorzaamde zonder innerlijken drang, half onwillig toegevend
aan het pijnlijk-vreemde van de situatie. Haar hoofd lag nu naast het zijne, maar haar
oogen, die zoo scherp keken, deed ze dicht.
- Ze heeft zich van mij afgekeerd, zei Pier, - op het allerlaatst, - en ik heb haar zoo
lief, - maar nu is ze voor me verloren. Voor goed, - denk je: voor goed?
- Ik weet het niet, prevelde Minke. Ze dorst niet te zeggen: Ik hoop het. Haar
mondhoeken trilden, ze voelde zich plotseling moe en oud, en het was haar, alsof ze
samen een levensmislukking betreurden.
- Ze heeft dien ander ontmoet, ging Pier voort; zijn warme adem streek langs
Minke's wang. In Den Haag, - hoe is het mogelijk; ze heeft hem
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alles verteld. En toen, terwijl ik op haar wachtte, kwam hij, - een onbekende; - hij
stelde zich voor, - Von Preis, - en hij bracht haar briefje. Ik kan niet komen, schreef
ze, goddank houdt Hans me terug, - ik wil niet meer. Nel. Het woordje ‘wil’ was
onderstreept. Dat bracht hij, en zij stond misschien honderd meter verder, en wachtte
op hem. Maar ik had zoo lang gewacht, en gehoopt, - gehoopt....
Het duizelde Minke.
- Je hebt me een paar keer gevraagd of ik Nel liefhad; ik wilde je sparen, - je bent
mijn vrouw. Ja, ik heb haar lief, - maar jij zult me troosten, als een moeder. Je weet
niet hoe'n pijn het doet. Jij bent alles voor me, - jou kan ik niet missen. Zal je daar
goed aan denken? Dat andere, - dat is mijn ellendige natuur, - ik ben daarin gelukkig
geweest, een tijd lang. Jou hoef ik immers niet meer te veroveren, jou heb ik altijd.
Minke ging rechtop zitten ze zette haar voeten op den grond. - Maar wat je altijd
hebt, verveelt, zei ze.
Zijn handen waren om haar schouders. - Neen, zoomin als zout verveelt. Bijna
moest ze lachen om de vergelijking, die haar zoo dwaas voorkwam, - maar er was
een snik in haar keel.
- Laat me gaan, zei ze, - ik heb dit geweten van Nel; je vraagt je niet af wat je
zoo'n meisje aandoet, - en mij, al dien tijd dat jij gelukkig bent geweest, zooals je
zegt.
Haar stem was uitgeschoten in de laatste woorden, en tot haar verwondering voelde
ze zich plotseling vol van verwijten, en van oud, opgespaard verdriet.
Ze liet de tranen uit haar oogen vallen, ze sloeg haar handen voor haar gezicht en
snikte.
Pier richtte zich wat op en boog zijn hoofd naar het hare. Een poos lang huilden
ze beiden; hij legde telkens opnieuw zijn natte wang tegen haar handen. Op 't laatst
sprak hij weer, fluisterend. - Jij bent de vrouw die altijd naast me blijft, de sterke,
moederlijke vrouw, die troost. Mijn verdriet is het jouwe, - je heft ons samen weer
op in je ontferming. Nel is een jong meisje, dat me verliefd heeft gemaakt. Wat
beteekent dat? al doet het pijn dat ze me ontgaan is. Jij hoeft niet te huilen, jou heb
ik altijd lief.
Ze snikte nog, maar kalmer nu, minder verontwaardigd.
Hij hoorde het, en liet zich op zijn knieën vallen bij haar; zijn hoofd drukte hij
tegen haar borst, en zoo bleef zijn glimlach verborgen, toen hij haar hand verzoenend
voelde streelen over zijn hoofd.
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De zelfmoordenaar
door Roel Houwink
Gedenk mij niet als een
die hooploos heenging
in oneindgen nacht want weet: mij dreef geen overmacht
en geen verneedring
van u heen.
ik was uw leen
en nimmer gansch in uwe macht delg mij uit uwen oordeelskring:
ik ben van God alleen.
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Nachtleven te Parijs
door G.J. Corbeth
HET oude, wèrkelijk-oude ‘Montmartre’ is weggevaagd.... Hier-en-daar, dichtbij en
rondom de ‘Butte’ is er nog een enkele plek, waar iets leeft van den geest, die
oud-Montmartre maakte tot het ‘quartier’-bij-uitnemendheid voor den Bohémien....
Op de ‘Place Tertre’ vindt men er nog eenige schijnresten van.... Men kent het
plein met op den hoek de woorden: ‘Ici commence la commune Montmartre’, het
plein met de onafscheidelijke twee agenten, die heimwee-blikken werpen op de
voorbijgangers-en-lanterfanters, die kunnen rooken hun zwart ‘caporaaltje’, dat hun,
in dienst-tijd, ondanks alle verveling, ontzegd is..... Op niet-te-koude, regenlooze
dagen, vindt men er altijd een paar schildersezels met, ervoor op schildersstoeltjes,
de traditioneel-geflambaarde, of moderner-blootshoofdsche menschen-van-het-vak,
die even het plein-met-de-vervallen-huisjes-en-geveltjes ‘nemen’ willen, de
brasserietjes en eethuisjes ‘Au Vieux Breton’, ‘Chez la mère Cathérine’, ‘Aux Cadets
de Gascogne’... miniatuur-huisjes, wrakjes scheef-en-krom, toch den tijd nog
trotseerend, waar onder 'n borrel-en-brioche de Bohémiens hun werk komen bepraten
en hun droom. En in een enkele staat nog een piano, zijn de muurtjes nog omhangen
met doeken en etsen, wild-fantastisch werk meest van beginners-en-droomers en van
râtés.... En 's avonds, als 'n vreemd-doffe Parijsche schemer neerzijgt over de
kronkelsteegjes en het plein scherper silhouet-teert tegen den fulpen weerschijn van
den nachtstadhemel, klinkt vreemd-op het knetterend-snelle Fransch voor en in
kroegen en cabaretjes....
En later, als de avond dieper gedaald is, rammelt een piano zijn eerste tonen:
lok-tonen voor het klein-cabaretje, waarheen, in avondmantel, heenzeult: de
dichterzanger, de ‘accompagnatrice,’ blozend-gezond demoiselletje, vreemd-ontsfeerd
in dit ‘quartier’ en ‘zij,’ de rauw-wilde, maar ook geheimzinnig-teêre ‘diseuse.’
Als vrienden samen heendolend door vreemde Parijsche wijken, waren we, op een
lente-avond, daar beland.... 't Kamerkroegje was leeg nog, alleen de ‘accompagnatrice’
betrommelde de piano, de ‘dichter-zanger’ flaneerde nog voor de deur, praatte wat
met den propriétaire toen ‘zij’ binnenkwam...
Men had ons gesproken van een beetje geheimzinnige, vreemd-eigenzinnige meid,
met bepaald talent en we wilden haar wel eens hooren... 't Kellnertje van onbestemden
leeftijd, dat zwaar-aan-den-drank scheen, had, in teekenend Fransch, enkele
inlichtingen gegeven: ça, c'est détraqué, c'est évident.... Geen minnaar, de p.... aan
mannen.... drinkt ook
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niet veel meer, vroeger wel.... gebruikt nu cocaïne, morfine en dat tuig, satanée
drogue, va.... Woont nergens, dan hier, dan daar.... Heeft 'n goede stem gehad, moet
voor de Opera opgeleid zijn, zingt nog wel goed, beaucoup d'élan, allez....
Ze scheen uit een van de stegen-dichtbij te zijn gekomen.... had geen mantel aan,
enkel 'n lange shawl van onbestemd geel-bruine kleur, blootshoofds, 't haar
ravenzwart, wat verward.... De gestalte was wat mager, maar goed-geproportioneerd,
de vingers met 'n poging nog tot verzorging, versierd met één enkelen ring met
diepzwarten steen..... Jurk van donkergroene zij, zonder een poging tot grooter
décolleté, met groote rozetten van vreemd rood-en-zwart, hard en gedurfd tegen het
groen....
Maar het gelaat, dàt was het bizondere: vaal-grijs-bleek, 'n ruïne, doorploegd ondanks haar jeugd, ze scheen 23, 24 jaar - met al wat hartstochten snijden kunnen:
een gruwelijk net van gevaarlijke passies-en-gedachten.... Het voorhoofd,
onbegrijpelijk-glad, bijna kinderlijk, waaronder de gepenseelde wenkbrauwen met
de dof-zwart geverfde oogleden schroeiden als 'n gevaar.... De oogen waren
verdoft-bruin met soms, even nog, een fluweelen weerschijn....
Ze poederde en belipte zich nog wat aan, deed overigens gewoon, had niets van
dat gemaakt-onverschillige, dat de stereotiepe houding is van alle vrouwen-in-dit-vak
en in die omgeving. Alleen viel het op, dat haar gang wat stroef was, wat wankel
zooals veel ouderen-van-dagen te loopen plegen... Ze deed moeite om haar gang
gewoon te doen lijken, om er het elegante in te leggen, dat allen françaises eigen
is.... We vroegen ons af, hoe ze wel dansen zou, omdat het beloftevolle programma
ook dàt vermeldde....
Mijn vriend-en-ik waren de eenige bezoekers nog.... We hadden 'n praatje
aangeknoopt met de pianiste, gezond-blozend, ongeverfd kind nog, die Hortense de diseuse - uit 'n zakje snoepen liet, Hortense, die babbelde, zang-nummers
door-bladerend, geen schijn vertoonde van de onverschillige métier-koketterie. Er
gleed even een glimlach over het verwoeste gelaat, dat, in kinderlijk oplichten, een
herinnering opriep aan jeugd en schoonheid.... Ze riep ons even 'n kleine opmerking
toe, met jolig handgebaar.... 'n scherts over het vele bezoek dien avond.... We zeiden
lachend iets terug....
Ze stond op, fluisterde iets tegen de pianiste, ging in de zing-houding staan,
schraapte even haar keel, begon te zingen: La Cocäine.... Iets leelijks en rauw-gemeens
was er in de eerste tonen en in de geheele houding, de geforceerde poging van iemand,
die ‘professioneel’ k u n s t geven moet en stemming noch bekwaamheid heeft....
Vreemd, en dat duurde toch maar heel, heel even. Onmiddellijk daarop schenen
houding-en-stem natuurlijk, de laatste van een aangenaam-donker alt-timbre....
Beheersching-en-natuurlijkheid waren die van een onmiskenbare kunstenares,
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die altijd iets van den machtswellust voelt van het haar-kunst-beheerschen-kunnen
en daarom ook het publiek.... Het slanke lijf was nu geheven, de hals gerekt, het
hoofd achterover, de vreemd-troebele oogen staarden ver boven ons uit.... Elke noot
kreeg een apartvreemd leven, elk woord had zijn eigen, demonisch-dwingende
macht.... elke kleine pauze bespiedde een luisterende stilte, - elke uitzetting,
stem-verheffing opende een weg naar een land-van-verbeelding daar ver boven onze
hoofden uit. Daar werd gehoond, daar sneden kreten van vertwijfeling, daar
streed-en-leed een menschenziel gelijk aan de onze. Er was geen poging tot een
te-veel.... Maar zwaar-onverbiddelijk als een noodlot, vielen de zware alt-klanken
in het kamer-kroegje. Ze bedwelmde zich nu aan haar eigen zang, haar dictieen-voordracht, ze voelde dat geheimzinnige, ondoorgrondelijk als het leven zelf: de
kunst, haar wezen ontstroomen.... Het slot klonk ingehouden-wild, kort als 'n
metaalslag....
Even lieten we de stilte wegsterven, applaudisseerden toen. Het vreemde floers
was van het masker weer weggevaagd.... Ze lachte ons gewoon toe, met iets van 'n
kinderlijke hartelijkheid....
Van-buiten kwam eenig geroep, een auto-clax oversnerpte dit lawaai en een
luxe-auto suisde voor de deur, riep propriétaire en kellner wakker uit hun hangerige
verveling. En in de stemming van verwachting van wie zich te eenzaam weten, kwam
een gezelschap druk-doenerig de kroegkamer binnen: voorop een soort reus-vrouw,
noordelijk type, in avondmantel, laag-décolleté, zwaar-beringd en besieraad, met
reusachtige oorhangers en, in vreemd contrast, een zwaar-gevlochten haarwrong,
een andere fel-geverfde vrouw van klaarblijkelijk joodsche afkomst, eveneens in
avondtoilet, begeleid door twee nonchalant-gekleede joden van Russische of Poolsche
afkomst.... Hun weinig-vloeiend Fransch werd afgewisseld door een taal, die veel
verwantschap vertoonde met Russisch en wellicht Poolsch zal geweest zijn.... Weinig
later voegden zich twee dames en een heer, als echte Amerikanen in reispakken, bij
het heterogene gezelschap, terwijl ook enkele jongelieden, klaarblijkelijk Franschen,
in fel geratel met een der conférenciers over kunst en dichters, het nu-gezellig gezoem
van stemmen af en toe overstemden.... Wij luisterden, even stil, toe, glimlachten
even bij het herkennen van den echt-Parijschen, skeptischen geest van het gesprek....
Weldra vonkte tusschen hen op de fijne, Fransche geest, die zich nooit verloochent,
in fijn begrip, in dartelheid, in noblesse, maar bovenal in het Parijsche:
alles-ontkennen, alles-betwijfelen-willen, het eeuwig nil-admirari.... En ze stalden
voor elkaar uit, in raak-snel opeenvolgende etalages, de corypheeën van het Fransche
woord, zetten ze op als schoone poppen, bekeken ze even zoo, van rechts en links,
gooiden ze van hun voetstuk, namen andere, strooiden wat bloemen aan hun voet,
spotten even om hun toch-niet-meer-
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dàt-zijn, voor hen, de nieuwere, de ‘n i e u w s t e ’ zoekers....
‘Ah! Victor Hugo, c'est le père noble, tu sais, c'était un geste énorme’... Ja-ja,
stemde een ander toe, maar ‘rien que ça.... Il embrassait tout, c'était colossal, mais
il se bornait à fixer la valeur des choses c o n n u e s ’ - al zijn verachting van nieuwste
nieuw-lichter lag in dit ‘connues’! - ‘il n'a créé rien de n o u v e a u . Il était tout
bonnement le courtierpriseur du commerce: le Verbe et l'esprit français’.... En ook
wij werden gemengd in het gesprek vlak naast ons en iets minder-schuchter, als
vreemdelingen, die toch ook wel wat wisten van het Fransche ‘woord’ hoorden we
op ons: ‘il était pourtant le père de la poésie française’... ‘ah oui, il était bon, comme
père, allez.... Comme grand-père surtout,’ ironizeerde de conférencier....
Wij, licht-begeerende vreemdelingen, vroegen wie zij wel ‘essentiellement français’
vonden.... Ze keken elkaâr even aan, wat ontmoedigd, maar weer wist de echte
‘Parigot’ zijn eeuwigen uitweg: ‘essentiellement français, m'sieur, heureusement
pas, il aurait été essentiellement ennuyant’, waarop wij voelden even te moeten
lachen....
Het Poolsche gezelschap had zijn martel-Fransch begraven als een strijdbijl, vreemd
siste hun conversatie tusschen het geslurp van dure namaak-cocktails, de Amerikanen
zaten met gezichten van ‘we krijgen veel te weinig sensatie voor onze moeite en ons
geld’ pafferig te rooken en te staren.... en wij, als echte Hollanders, toch, wilden ‘die
Franschen’ even verder peilen, knipoogden even tegen elkâar, waagden nog eens
een naam, vragend: ‘de Musset’. Direkt knetterde het conversatie-vlamvuur verder
op: ‘de Musset, ah oui, c'était charmant, tout-à-fait charmant, mais il n'était pas un
inventeur non plus, lui.... Savait pas pousser en avant’ en de conférencier: ‘c'était
encore de la pose, un dandy du verbe, pas essentiellement et profondément
h u m a i n .... Il était le muscadin repoussé de la Muse française.... Chiffonnier de
billets-doux,’ grinnikte een ander...
Even kwam de muziek ons gesprek overstemmen.... De piano-demoiselle bonkte
uit de rammelkast-piano een soort moderne dans-muziek.... Het Amerikaansche
meisje giechelde, blies zware rookwolken uit een meter-lange sigaretten-pijp, de
Amerikaan staarde, de Poolsche reusvrouw werd luidruchtig, lengde haar lichaam
achterover, zoodat haar borsten als poreuze sponsen zwollen, de joodjes gijnden wat
met de andere Poolsche, die flirt-blikken wisselde met het heele gezelschap - den
Amerikaan incluis - de muziek verstomde.... De conférencier-tegelijkimpresario
kondigde aan ‘Le doute’, chanté par ma chère camarade ‘Hortense Deligny.’ De
Amerikanen staroogden naar de piano.... En vol begrip, in zingend-zeggen, vielen
de eerste klanken in de klamme, moede stilte van het kamer-kroegje.... 't Was maar
een gewoon liedje, iets beter dan de meeste in dit genre wellicht, van een meisje, dat,
na het
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eerste bedrog van hem, twijfelen ging aan veel, aan àlles, maar het werd nog-eens
geleefd, uit de vreemde stilte van een vrouwenziel gehaald, getoond aan
ziek-nieuwsgierige voorbijgangers, soms huiverend-stil en aarzelend, bijna
schaamtevol gefluisterd, dan weer even oplaaiend, ineens, in wild vragen en maar
niet begrijpen waarom dit alles zoo.... doodelijk was.... En in de snelle climax van
het ‘chanson’, was, even weergegeven, de stijging van die vrouwenziel, na het bedrog:
de schuwstille schaamte en verdriet, het vragen, de behoefte aan
toch-weer-vertrouwen, de angstige behoefte aan overgave, met altijd de twijfel....
tot het schaamte-kleed was opengereten en naakt-fel, het beest-mensch daaronder te
leven begon, het genot wilde om toch te stillen: de behoefte aan overgave.... Er sneed
een vertwijfelingsglimlach over het verwoeste gelaat: als een tijger lengde de eeuwige
vrouw zich uit, ook zìj maakte haar slachtoffers nu.... En met een vreemd-kinderlijk
gebaar eindigde zij het chanson met een ‘waarom ook niet?’....
En in de even-stilte, die gevallen was, na het handgeklap en het ‘c'était superbe’
van een der Franschen, vroegen we ons af of het wellicht niet waar was, wat een der
grootste Hollandsche acteurs eens gezegd had van het ‘eeuwige woord’ -: ja, 't woord
is wel veel, maar niet alles.... A l l e s is dat.... àndere, de sfeer, waarin je 't zetten
wilt, zetten kùnt.... En we voelden het, nog-eens: kunst is, in laatste instantie, als
wellicht alles, ondefinieerbaar....
Even werd de dictie nog geprezen, maar de Franschen, eenmaal, op hun praatstoel,
entameerden een andere grootheid: de Balzac... Ah! de Balzac, beaucoup d'idées
mais pas un langage neuf... Il était bien ce qui fallait à cette époque-là... Créateur
mais surtout dans le domaine social, pénétrant mais pas une idée qui ait pu devenir
une beauté réelle et nouvelle,..
Deze afbrekersmanie begon ons een beetje te prikkelen en zoo entameerden wij:
Verlaine, als den door vele Franschen erkenden grootsten dichter en direkt weergalmde
het kroegje van bewonderende ah's en oh's.... Verlaine, ah bien oui, il a fait du
nouveau.... en een ander: du moins, il était sincère en de conférencier als over een
collega-dichter: vraiment, il n'avait pas de pose et c'est pourquoi il a pu devenir
profondément h u m a i n .... il a créé un langage qui était de la peinture et de la musique
à la fois....
Zoo bestreek ons gesprek bergen-en-dalen van poëzie en literatuur.... Baudelaire
vonden ze ‘parfait’ en als van-zelf gekomen tot Isidore Ducasse, bekenden ze zich
hier ‘geslagen’: lui, c'était simplement l'apothéose de la littérature moderne.... Et ce
qui est essentiel, c'est qu'il n'a jamais été fou.... Ah! non.... toute personne le croyant
fou, n'a pas compris.. C'était bien de la pose, mais une pose foudroyante.... Il a dévoilé
le dernier mystère....
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Het enthousiasme ontlaadde zich in nieuwe ‘bocks’ en sigaretten en ons omwalmde
hoekje bestriemde even den fiscus, die simpele rookgenietingen tot een budget-raadsel
maakte, onontwarbaar voor den ‘bohémien’.... Het stem-gegons zoemde diep-zwaar
nu als in een bijen-korf, waar elkeen zich nu uiten wilde, waar de nacht-mensch schuwe vogel, die overdag niet ‘leven’ kan - verhaalt van de verrukkelijke omdolingen
van zijn ziel, vèr van het ‘morgen,’ dat klaar-nuchter toch altijd weer eischen komt....
Maar nù was het: n a c h t , men lééfde....
En ook in Hortense's ziel was de nacht-vogel tot zingen-willen ontwaakt.... Ze
lachte vreemd en hel op, deed voor de piano eenige danspassen met een gebaar, zoo
walgelijk-dierlijk, dat we ons even, stomverwonderd, afvroegen, hoe iemand in één
houding of gebaar, zoo heel een wereld van afgrijselijke gedachten kon uitdrukken....
De joodjes gichel-gijnden, de reus-vrouw lengde zich uit tot een formidabele gestalte,
de andere Poolsche wierp gloed-blikken rond als uitdagingen, de Amerikaanschen
zelfs waren opgewonden-lachend, champagne gaan drinken, nieuwe bezoekers zaten,
in schaduw-donkere hoeken neergeplakt, aan hun sigaretten te sabbelen.... Nacht-Parijs
was neergedaald over allen, had aller zielen ontvonkt tot vertrouwelijkheid en
zich-geven-moeten....
De kellner-aan-den-drank kwam met vertroebelde oogen aan de tafeltjes rond,
fluisterde, men ging verzitten, de tafeltjes werden ver naar achteren geschoven, er
moest ruimte komen, de diseuse zou dansen gaan.... En de conférencier annonceerde:
‘la danse du serpent et son secret’....
Uit een klein deurtje, in den muur door nauwe sluiting als gemaskeerd, naast de
piano, kwam de diseuse-danseuse.... Ze had zich even gemetamorfozeerd, veroosterd
en met één oog-opslag zag men hoe deze vrouw zich met enkele kleinigheden
om-scheppen kon, hoe zij werelden ìn zich had.... We fluisterden even Rostand na:
J'ai dans mon coeur tous les sanglots,
Tous les pays dans ma prunelle....

't Zwarte haar was anders gekapt, meer naar voren, hard-groene oorbellen hingen
aan de oor-lobben, schouders bloot, om de slanke, gele slangachtige armen sloten
donkere armbanden, de taille was ingenomen door een breeden gordel, de schoentjes
waren vervangen door een soort roode muiltjes, zwaar-gegespt....
Even keek ze door de dof-moede oogleden vaag-vluchtig langs de bezoekers, dan
staarden de oogen even naar binnen, als in herinnering.... Ze knikte bijna
onmerkbaar.... de muziek begon....
Het was een wonder.... Ook de muziek van de rammelkast-piano klonk
gedempt-veraf, die pianiste toch.... Werkelijk iets als 'n vreemdoostersche,
eentonig-vragende melodie tinkelde in de kroeg-ruimte....
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De danseres stond in een houding als van vragend afwachten.... Ze beluisterde het
zwijgen en die houding was zoo intuïtief en grandiooszuiver, dat een diepe stilte
neerzeeg over alles, in allen....
Ademloos, als in een beklemming, zagen we toe.... En versluierd rees in ons 't
vizioen, dat ze evokeeren wilde: een paleis-terras, tinnen dof-wit in het
oostelijk-duister, slanke minarets omhoog tegen den ster-doorvonkten hemel, ver op
den achtergrond silhouetten-van-palmen met daarachter: het vizioen van een woestijn
met het grondeloos sfinks-gelaat geheven tegen de eeuwigheid....
Het was een mimisch spel, meer dan een dans.... Ze ging vragen, vragen, naar haar
geheim, dat was ook: hèt geheim.... Ze wenkte zacht, een glans speelde over het
gelaat, waar de donkere oogen even lichtten als een droom. En in den nacht gleed
tot haar: de slang, de slang, die spreken kon.... die zij alleen.... verstaan kon.... De
slang, die van allen aanvang af, g e w e t e n had.... De slang, ondervraagd door de
eeuwige vrouw.
Ze speelde een soort zoet Eva-spel, het begon met een ontluiken, zoo
schuchter-zoet, zoo kinderlijk-teer was het gelaat, het gebaren van handen en armen,
er glinsterde iets over haar als de dauw op een morgenbloem... En de slang schuifelde
nader.... En als de eerste list in een kind sloop in haar hart het verlangen... Zalige
bedwelming overbloosde het gelaat nu... het gloeide in haar... En ìn dit
zelf-bedwelmen wilde zij... anderen bedwelmen. .. Ze zag nu - voor het eerst - wat
de man wilde: de eeuwige man...
De slang was aangeslopen zoo dicht, dat hij haar bloed kon ruischen hooren....
Met een meesterlijk hand-gebaar was het naderbij ritselen van de slang gegeven: de
eerste vrouw, een kind-vrouw, zag de slang aan, vragend met de trouwhartige list,
die in alle liefde is.... En de slang schuifelde, fluisterde van de zaligheid, die alle
liefde is, van de heet-zoete pijn, van de eerste overgave, van het geheim, dat aan de
vrouw ontrukt wordt in liefde, van de eeuwige smart, die alle minne is, van den
honger, dien zij zich oplegt, van haar offer, dat heerlijkheid wordt....
En de vrouw gebaarde en ìn haar gebaren zagen wij hoe zij zich ontdekte: zij, de
van zich-zelf-niet-gewetene, die doorgloeid is van alle leven-tot-ineeuwigheid. In
één enkelen ruk-van-afschuw zagen we de vrouw rillen van zich-zelf, van het kwaad,
dat zij brengen moest over anderen, over zich-zelf.... hoe zij zich wist: alle
goed-en-kwaad, hoe zij het leven-in-zich zich-zèlf verslinden voelde.
Maar de verlokking zwol in haar als een rijpende vrucht: ze zag heur eigen bloote
beeld en het zoet bekoren daarvan en zij wìst, dat zij eten zou, dat zij eten m o e s t ,
omdat, daardoor alleen, de belofte vervulling werd...
En even - overstemd door al het andere, - hoorde zij, diep in zich, de eeuwige
stem-van-het-geweten, oud als het leven zèlf, die haar toeriep, dat, van dàn af, alle
leven zelf-verslinding zijn zou....
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En peinzend strekte zij de hand uit naar de slang en wat zij bood.... De oogen staarden
diep-naar-binnen als in even-ondervragen nog, dan, plotseling, gréép zij....
En, bedwelmd nu en bedwelmend, golfde haar lichaam in lust.... De armen vlochten
zich om de lucht, zij at die, dronk die in hevig-gulzige teugen.... Zij wentelde zich
als in een kokend bad.... dan hief zij de armen als in gebed, in dankzegging, dat dit
zoete haar gegeven was.... ze sloot de armen als om een denkbeeldigen schat, dien
zij verbergen wilde, ver weg....
De melodie, die geklonken had als kabbeling van water in lentebeek, - brak af....
versomberde en even klonk er als van ver aan-grommelend, een rommelende slag....
En 't gezicht teekende stomme ontzetting: zij zag, dat de schat vergankelijk was...
de schat in zijn armoede en naaktheid... Zij wìst nu.... Zij had het geheim verbroken,
ontzegeld, gewekt wat eeuwig sluimeren moest...
En wild brandde op haar gelaat de vraag: waarom?.... Ze was gevloekt, geteekend,
van alle begin af.... En wankelend, met een gebaar van mond en gelaat of zij het
uitgillen wilde: zij moeder van alle kwaad....
Met een rilling van afschuw van zich-zelf, met een gebaar zoo diep van ellende
en uitgeworpenheid, wankelde ze enkele passen.... Het hoofd knikte.... Slap hingen
de armen.... De muziek brak af en als een bijl viel de stilte in de kamer....
Dan klaterde handgeklap los....
Hortense - de verwezen oogen in vreemde tegenspraak met den geforceerd-lieven
lach van haar mond, - boog.
‘Cette Hortense est d'une beauté satanique’, ratelde loslippig een der Franschen
en 't conversatie-geknetter zette weer in....
Ook het Poolsche gezelschap was ontgloeid, gebaarde nu slavisch-wild in
enthousiasme... Zelfs het gelaat der Amerikaansche - schoolmeesterigstrak - overtoog
een blos van opwinding....
't Stem-gegons golfde heen en weer, sloeg tegen de kroegwanden, af-entoe
doorzilverd van hel gelach....
Champagne werd besteld, iedereen dronk opnieuw, de muziek zette een tango in
van week-troebele streeling. En in alle lijven ronkte, donker, het bloed als een motor....
Alle zucht-tot-leven scheen ontwaakt nu, opgeroepen als ten dans.... Het flitste in de
oogen, vlamde in de hooggekleurde wangen, sprak vrij-uit in het gebaren, dat afsmeet
alle dagbeheersching.... Men wilde dansen, dansen....
Maar de propriétaire, fransch-druk gebarend, verzette zich: geen vergunning....
Maar toen alles opstond om, ergens in de buurt, een dans-inrichting te gaan opzoeken,
zocht zijn zaken-instinkt een uitweg: hij zelf zou zoeken gaan.... iets vlakbij.
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‘Om de commissie van de consumptie’ gnuifde een der Franschen.
Hij kwam terug: vlak-bij zou 't geëerd gezelschap.... bij ‘La Mère Cathérine’....
En als lang-gestremd water, kolkte het gezelschap heen naar den kroeg-mond, bruiste
de deur van Mère Cathérine binnen. Een Fransche schilderstroep, die zich ‘les
neurasthéniques’ de Montmartre noemde, golfde uit ‘Les Cadets de Gascogne’ nà,
het zelfde dans-zaaltje binnen, waar de muziek rommelde....
Als jaren-lang-bekenden kluwde het gezelschap samen, begon met
imitatie-cocktails, noodde elkaâr ten-dans.
Een in vreemd-lang wit japonnetje gehuld meisje van Italiaansch type, leidde den
dans in met een zwaar-gebouwd Montmartre-schilder met lange lokken.... De Poolsche
- die inderdaad Poolsche bleek - danste met een der Fransche ‘afbrekers’, de
reuze-vrouw - Suédoise, naar zij zei - bevocht tempo-moeilijkheden in de armen van
den Poolschen begeleider... Een der Amerikaanschen kwam in onze armen terecht,
vond het ‘delightful’.... Een golf van opwinding overvloeide alle besef van
waakzaamheid en fatsoen....
De Amerikaan alleen was blijven zitten, bleek te veel gedronken te hebben. De
muziek verstomde weer.... De schilders gijnden, lachsalvo's daverden door de zaal.
De Amerikaan - vreemd-hikkend in de stilte - stond op, nam zijn glas in de hand....
‘Ah! Monsieur va parler’ oversnerpte een meisjesstem het gegons....
Iedereen keek op; de groote schilder - die president der ‘Neurasthéniques’ bleek
te zijn, hief z'n glas op naar den Amerikaan:
‘M'sieur désire porter un toast?’
En de stem van den gebronsden Yankee klonk nasaal tusschen het ratelend praten
op:
‘I've seen the Mississipi and I want to say.’
‘Ah! très bien, m'sieur a vu la Miss Sipi.’
Maar de Yankee werd neergeheschen op zijn stoel.... Hij wenkte den propriétaire,
die even met hem smoezen bleef - hem dan met zakenblik mat om zijn betaalkracht
te peilen en daarna met stentorstem aan het gezelschap vroeg - ter eere van den
Amerikaan - Champagne te willen drinken.
Een roezend stem-geroep: hoera's en gelach - bonkten dooréén.... De Amerikaan
boog stijfjes.... De schilder-president beklom een stoel.... zijn hand bewuifde het
gezelschap als in verzoek tot stilte:
‘Mes princesses, mes princes.’
‘Wij hebben van-nacht het zeldzame voorrecht den president der Vereenigde Staten
in ons midden te zien - hij boog spottend - en als president van een niet veel kleineren
Staat - is de Staat der neurasthé-
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niques niet eveneens een wereldrijk?! - roep ik aan meneer den president een hartelijk
welkom toe.’
‘Waar zooveel kleuren zich mengen in ons gezellig samenzijn, wil ik eraan
herinneren, dat - naar de oeroude tradities van onzen Staat - ontbloeid aan de boorden
van den Nijl - de na twaalf uur vergaderden, niet mogen samenzijn zonder herdooping.
Ons program verandert elken avond; het is nu - hij wendde zich om: m'sieur le
secrétaire - ah! bien: la soirée des poissons.’
‘We zullen ons dus met visschen-namen moeten herdoopen.’
Joelend geschreeuw onderbrak hem. ‘Ah! toute la série y passera’.
‘U, meneer de president, geniet de eer van eerste-beurt:’
‘Uw vischnaam asjeblieft?’
‘De Mississippi-walvisch,’ gilde een meisje met een groote shawl om en in den
wazigen blik van den Amerikaan glaasde vischachtige verwantschap...
Wonderwel waren de namen soms getroffen: de Poolsche met 't roodbruine haar
kreeg: bruinvisch. Mijn vriend met bleekbol gelaat koos zelf: de heilbot, waarop
damesgegil door de zaal krijschte. De Italiaansche werd ‘voorn’ gedoopt.
De muziek zette een danswijs in:
‘Mesdames et messieurs, nous allons nager ensemble.’
Bij het muziek-gebonk wirwarde de dans, men stootte, botste, schold en excuseerde
met visch-namen.... Een schilder, die ‘requin’ was gedoopt, schoot met groote passen
tusschen de dansenden door, schreeuwend: ‘je nage en requin moi’.... Puffend van
hitte, blazend, zeeg het gezelschap op stoelen neer..... Hortense zat op de knie van
den Amerikaan, neuriede een oud liedje: ‘how do-you-do-you-do-you do?’ De
Amerikaansche deelde in de intimiteitsbevlieging, zat met haar arm om den hals van
den Hollander....
De eigenaar kondigde schor aan: 't was morgen, er moest gesloten worden....
Een laatste two-step bonkte door het zaaltje.... Men brak op....
Auto's toeterden voor de deur.... Wij gingen loopen....
Vreemd-rillerig buitengekomen, bestaarden wij met branderige nachtoogen Parijs,
dat in den prillen morgen te slapen lei.... De Tour-Eiffel schimde door den
morgennevel heen.... Wij bleven even staan in die verdwaasde stilte na het
nacht-geroes....
Over de snijdingen van muur-en-straten-lijn griezelde de uchtend en vreemd eenzaam-geheimzinnig als een waarschuwing - glansde Venus tegen het verbleekende
blauw....
Wij zakten af - stad- en huiswaarts....
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Troost in den nacht
door Berthe van Hilten
Mijn ziel heeft hare vensters wijd geopend
en ontvangt u, nacht, o zoete....
Ik hoor uw winden gaan op aarzelende voeten,
teeder en vol geheim onder het zwart der boomen,
als fluistering van stemmen, die uit stilte bloeit,
om murmelend tot stilte terug te droomen.
Verslagen is het dwaas gerucht der opgejaagde wereld
en dingen, die in het meedoogenlooze dagenlicht
hard zijn en droef en van een redeloos gewicht,
vloeien verloren samen met de duisternis.
Ik glimlach diep en weet dat boven mij oneindig
de koele en teere bloei van sneeuwen sterren is.
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Chineesche junk
door Lya Verlaet
In 't mistige sfumato, rose en zilvergrijze
bewasemdheid van parelmoeren morgen, rijzen,
als gesculpteerd uit rose kwarts, de rotsen.
Zilveren schampen schichten over het woelend water,
dat weem'lend hen omspoelt in een rooskleurig klotsen.
Uit het neev'lig pastel plots opgedoemd, gaat er
een junk voorbij en scheert met wijd-gespreide zeilen
langs: een vlinder, neergezegen in een licht verwijlen
op het water, windgedreven. En zij glijdt,
deinend, de zon tegemoet op d'ijlenden stroom,
die glans is, en wordt tot loutere doorzichtigheid,
in mist vervagend tot een verwaaid fantoom.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jo van Ammers-Küller, Vrouwenkruistocht, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1930.
De zoogenaamde ‘proloog’ van dit verhaal, die tevens ‘eerste hoofdstuk’ heet (het
‘eerste boek’ begint met het ‘tweede hoofdstuk’) lijkt mij verreweg het beste gedeelte
ervan. De afzonderlijke titel van dit stuk is ‘Het Verjaarsvers’; men heeft het ook al
in het tijdschrift D e S t e m kunnen lezen; het is een in-zich-zelf-kompleet verhaaltje,
bevattende de gedetailleerde beschrijving van een hollandsche verjaardagviering in
het jaar 1904. De jarige is de oude mevrouw Wijsman, Keejetje, ons uit ‘De
Opstandigen’ welbekend; zij is nu negentig geworden. En al haar overgebleven
kinderen en kindskinderen, benevens vele andere familieleden zenden haar bloemen
en geschenken en komen haar feliciteeren. De negentigjarige blijkt niet erg gevoelig
meer voor al die attenties; het eenige waar ze naar verlangt is weer eens, als lang
geleden, een kind een versje te hooren opzeggen aan haar schoot. Maar dit juist
gebeurt niet; moderne kinderen vinden versjes opzeggen ‘bah akelig’, en dat zij het
dan tóch zouden moeten doen is natuurlijk volkomen uitgesloten....
Dit is een aardig, geestig, goed gecomponeerd verhaaltje, waarin de beste
kwaliteiten van mevrouw van Ammers naar voren komen: haar levendige, soms 'n
beetje brutale typeering, haar echte verteedering voor heel oude menschen en voor
sommige jonge meisjes, haar talent van scènetjes opzetten; de opgedane
tooneelervaring komt haar daarbij goed te pas. Ik aarzel niet dit z.g. ‘eerste hoofdstuk’
van Vrouwenkruistocht tot de zeer goede nederlandsche litteratuur te rekenen.
Maar het spijt me het te moeten zeggen: de rest van dezen roman vind ik niet
‘navenant’. Knàp - o ja! Levendig, vlot verteld, interessant, boeiend als ge wilt, is
dit verhaal van de engelsche suffragette-beweging zeker. Maar bijna nergens innig,
bijna nooit met inzet van de ziel geschreven. En toch, Joyce, het meisje, wier
avonturen niet meer dan de z.g. ‘roode draad’ blijken te zijn die de beelden aan elkaar
moet rijgen, Joyce interesseerde, ontroerde ons zelfs nog eenigszins in de ‘Proloog’.
Er zou wel iets heel moois te maken zijn geweest met dit fijne kind als hoofdpersoon.
En ik wil niet zeggen dat Jo van Ammers dit moois ook niet had kúnnen maken; zij
heeft er zonder twijfel verschillende gegevens voor. Als zij er maar de noodige
aandacht en tijd, de noodige toewijding voor over had gehad. Er is iets wonderlijks
met deze schrijfster. Haar vlotheid, haar ongeduld, haar voortvarendheid zijn haar
groote vijanden. Als zij die eens
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leert overwinnen komt er misschien nogeens iets uit haar handen dat thans niemand
verwacht.
Intusschen is de toon waarop sommige jongeren over haar werk schrijven,
volkomen onjuist en ongepast. Kunst is dan toch in de eerste plaats kúnnen, en
mevrouw van Ammers kan stellig meer dan de meeste dier waanwijze en hoogmoedige
recensenten. Niets doorzichtiger en belachelijker dan de gespeelde minachting voor
‘dikke romans’ bij onze kortademige jonge dichters en prozaïsten. ‘Ik zal ook romans
schrijven,’ heeft één van hen verklaard, al jaren geleden, in een interview. Laat hij
et dan toch eindelijk eens probeeren!
H.R.

Sophie de Jongh, Patiënten, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, geen
jaartal.
Van Sophie de Jongh verscheen vroeger: Als het Verleden ontwaakt, De Zondagen,
Landloopers - zoo lees ik tegenover den titel. En ik herinner mij nu ook: ‘Als het
Verleden ontwaakt’ heb ik indertijd besproken, een jaar of twintig geleden. Een klein
boekje, net als dit ‘Patiënten’.
Hieruit volgt dat Sophie de Jongh in elk geval geen gehaaste veelschrijfster is.
Maar er komt, geloof ik - in dít geval - wel bij, dat zij ook niet veel heeft te zeggen.
Van dat ontwaakte verleden herinner ik mij, behalve het feit dat ik het besproken
heb, ongeveer niets. En dit nieuwe, onlangs gelezen boekje, ik moet het opnieuw
doorbladeren om mij goed te binnen te brengen wat er ook weer in staat. O ja, drie
doktersverhalen. Ze zijn genummerd als hoofdstukken, I, II en III, maar het zijn
geheel afzonderlijke verhalen; dit boekje is dus eigenlijk een bundel. En ja, ieder op
zich zelf zijn ze, alweer, interessant en boeiend genoeg. Zooals ook de echte verhalen
van echte dokters zouden kunnen zijn - als het hun geoorloofd was over hun
ziektegeschiedenissen te spreken. Déze zullen trouwens ook wel echt zijn,
waar-gebeurd, pris sur le vif!
Maar kunst, litteratuur? Men moet al een zéér groote uitbreiding aan de beteekenis
dier woorden geven als men vertellingen gelijk deze erin begrijpen wil.
Toch geloof ik dat boekjes als dit voor sommigen (misschien zelfs voor velen)
hun nut en hun aantrekkelijkheid kunnen hebben, n.l. voor hen die in hun suffe
bestaantjes van het smartelijke en meelijwekkende, hier verteld, geen begrip hadden.
Als surrogaat dus voor eigen levenservaring. A la bonne heure!
H.R.

Marie C. van Zeggelen, De Plaetse aan de Vecht, geïllustreerd door Lizzy
Ansingh, Amsterdam, N.V. Scheltema en Holkema's
Uitgeversmaatschappij.
Mevrouw Marie van Zeggelen is allerbeminnelijkst; men moet al een
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nurks zijn om dat niet te erkennen! Haar boek ‘De Plaetse aan de Vecht’, is als een
fijne, teergetinte plaat, met een treffende getrouwheid in de détails en van een
evenwichtige samenstelling en overwogenheid, die in dezen tijd rustig en prettig
stemmen. Het kan wel niet anders of haar boek heeft in grooten kring veroveringen
gemaakt, en dat is heel wat verheugender dan het succes van menig modeboek; want
in ieder geval is hier niets onechts of onzuivers dat de goê-gemeente heeft verleid.
Beschaafd is de schrijfwijze van mevrouw v. Zeggelen, en al is haar boek in strikt
letterkundigen zin niet belangrijk, het biedt ons toch veel voor ons gemoed, ja er is
vooral veel in dat ons toch nog altijd romantisch hart treft en streelt. Het boek is
teeder; er ligt een sfeer van vergane dingen over, die het overwaast als een oude pâte.
De Vechtstreek is nog steeds een streek van ongemeene bekoring; haar oude
buitenplaatsen aan het water, met zijn koepels en hekwerk, haar ingetogen sier en
strenge degelijkheid roepen de 17e eeuw voor ons op en wie b.v. ‘Over-Holland’,
waar de roman van Marie v. Zeggelen speelt, heeft bezocht, geniet dubbel als hij de
‘Plaetse’ bevolkt ziet zooals zij eens in werkelijkheid was, en hij er het leven van de
familie Poppe mede leeft. De Poppe's behooren tot een rijk koopmansgeslacht en zij
hebben ook omgang met adelijke families; de dochter des huizes heeft echter haar
hart op een wat eenvoudiger jongen gezet: een begaafd graveur: François de With.
Een zoon uit een zeer solied, kunstzinnig oud-hollandsch gezin en men heeft plezier
als Margarethe hem bezoekt op de hofstede Slootwijk (het buitenhuis der de With's)
of als zij in de stad - waar haar ouders het statige huis ‘de vergulde Steur’ bewonen
- de ouders van François bezoekt in hun eenvoudig, smaakvol huis in de Kalverstraat
en daar de eerlijke, warme en waardige moederliefde van juffrouw de With - François'
moeder - leert kennen.
Hoewel men het gevoel heeft dat de schrijfster de karakters niet in hun vollen
omvang heeft doorschouwd, zeker heeft ze met veel talent het psychologisch
uit-één-rafelen vermeden en juist genoeg aanduidingen gegeven om de figuren levend
te houden. De geheele geschiedkundige entourage is knap en verzorgd.
JO DE WIT.

H.H. van der Feen (F. de Sinclair). Kassian en andere verhalen. Utrecht
N.V.A.W. Brusse en Zoon's Uitgeversmij., 1930.
Wij schijnen den schrijver van der Feen steeds maar niet te kunnen leeren kennen
en hij óók zich zelf niet! Leest men hem als den humorist de Sinclair, dan denkt men
dat deze zijde van zijn talent zekerlijk nog voor veredeling vatbaar zou kunnen
blijken, want de overmoedige humor van dezen heer was wel jolig, maar niet altijd
even fijn...., ziet men hem in de gedaante van van der Feen (die de mooie verhalen
‘Herfst-
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leugen’ en ‘Een Gunst’ schreef) dan ziet men den ernstigen kant van zijn wezen en
we meenden dat hierin ten slotte zijn eigenlijke talent wortelde. Ten slotte komt hij
nu met een bundel verhalen, die de diepte niet hebben noch de geestigheid, die een
soort conglomeeraat schijnen en niet veel anders doen dan vervelen. Dat hadden wij
van van der Feen allerminst verwacht! Wat is er toch met deze tweeledige
persoonlijkheid. Heeft hij naar een soort oplossing in zich zelf gezocht en niet
gevonden? De ernst in hem heeft zich niet verdiept maar eer vervlakt, alles lijkt sleur
geworden; de frissche inspiratie is zoek; ‘gevalletjes’ worden behandeld, ten deele
zwaarwichtig, ten deele humoristisch. In ‘Kassian’ is de humor akelig-goedkoop en
de psychologie is er van het grove soort, al zijn er in de volgende verhalen telkens
trekjes die treffen. Heeft van der Feen geen dieper gevoel van plicht tegenover zijn
talenten? Heeft hij geen zelfkennis? Of gaat hij geestelijk inslapen en teert hij op
oude ingevingen? Hoe het zij, wij hopen dat hij ons ééns op afdoende wijze het
dilemma van zijn wezen zal openbaren.
JO DE WIT.

Miek Jansen, Leven, Amsterdam, N.V. Em. Querido's Uitgeversmaatsch.,
1929.
‘Leven’ - diep en eenvoudig woord waar zooveel in wordt verzwegen en zooveel
mee wordt gezegd! Men kan niet beweren, dat deze vrouwen uit Miek Jansen's boek
n i e t leven; alleen zij leven toch een beetje vreemd, zij hebben allen iets
überschwänglich's, zij blijven, ondanks groote woorden, bakvisch en, zooals
bakvisschen-aard is, zij zijn soms ook wel eens even heel wijs!
Verwarrend is die chaos van vrouwen, allen wat uitzonderlijk, allen te uitvoerig
en te ondiep geschetst met haar passies, afwijkingen, en haar mystieke neigingen.
Er is nergens eenheid in de sfeer; de taal is te praterig, in iederen zin zou men
gevoegelijk een flink aantal kleine woordjes kunnen schrappen; het geheele boek
gelijkt een uitgebreide vrouwenconversatie, waarin allerlei meeninkjes over liefde,
Parijs, godsdienst enz. worden verkondigd. Voor mijn gevoel zijn de vele
overpeinzingen over Liefde en Dood, Leven nà dit leven, gebondenheid aan deze
wereld enz., niet van zulk een aard dat zij iemand ter wereld goed doen; hun veel te
vluchtig karakter en hun hak-op-de-takkerigheid voldoet geen ernstigen geest.
De kwestie is alleen maar dat Miek Jansen feitelijk weinig talent heeft, en daardoor
komt het dat bijna alles wat zij schrijft zoo hopeloos is, want ik geloof dat de
schrijfster in haar hart een veel betere, diepere vrouw is dan welk boek van haar ook
maar doet vermoeden!
JO DE WIT.
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Henriette Roland Holst-van der Schalk, Vernieuwingen. Rotterdam, W.L.
& J. Brusse's Uitgeversmij., 1929.
Na ‘Verworvenheden’, is deze nieuwe bundel van Néérland's grootste dichteres
helaas in menig opzicht een teleurstelling. Wat haar techniek aan gaafheid gewonnen
had in den eerstgenoemden bundel werd thans voor een goed deel weder prijs gegeven,
doch zonder dat eenige andere winst aan dit verlies tegenover staat. Zij, die met
toenemende belangstelling en spanning de jongste ontwikkeling van haar tot nieuwen
bloei geraakt dichterschap volgden, zien hun aandacht niet ten volle beloond.
Natuurlijk, kan men wel zeggen, bevat ook deze sonnettenreeks menig subliem
gedicht, maar te gering toch is dit kwantum o.i. om het geheel volkomen te kunnen
dragen. De geestelijke ‘vernieuwingen’ in dit werk compareerden alle reeds in
‘Verworvenheden en zij vonden daar over het algemeen een tegelijk markanter en
geserreerder uitdrukking. Een stoplap als die, waarmede het zesendertigste gedicht
van den bundel eindigt, getuigt van een bedenkelijk gemis aan zelf-kritiek, dat in
flagranten tegenspraak is met den ganschen geest van het latere werk dezer dichteres.
Laat deze vrouw, die ons zooveel schoons heeft gegeven, zich toch liever de lippen
dichtschroeien dan dat zij haar dichterschap ten offer brengt op het onheilig altaar
der populariteit. Nu haar hart getrokken wordt naar eindelijke rust, schenkt haar die.
Zij, in wie het vuur der liefde immer brandend gebleven is, heeft haar ten volle
verdiend. Vergt geen machtelooze woorden van haar, omzwermt haar niet met eigen,
schemer-dronkene idealen. Welke volksgroep waagt haar zich toe te eigenen, nu zij
‘ongevaarlijk’ dreigt te worden, deze martelares van onzen tijd, deze grootste en
eerbiedwaardigste onzer vrouwen, die aan gansch ons volk behoort! Laat haar de
rust en de eenzaamheid; zij heeft er recht op door niets anders tot haar werk gedreven
te worden dan door den nood van haar eigen, innerlijke stem. Niet aan ons staat het,
zooals Bernard Verhoeven in zijn bekende studie over haar eenige jaren geleden
schreef, te komen worstelen om haar ziel; wij zijn geen godheid in duodecimo....
Geen jachtbuit is Henriette Roland Holst voor wie het listigst of het ondernemendst
zich betoont.
ROEL HOUWINK.

G. van Nes-Uilkens, Maretakken. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorff's Uitgevers-Mij. Geen jaartal.
Met elk boek zien wij het aanvankelijk zoo frisch en natuurlijk talent van deze
schrijfster meer worden verknoeid. Als er geen ‘wonder’ gebeurt, kunnen wij na
deze Maretakken spoedig een kruisje achter onze verwachtingen ten haren opzichte
zetten. Want, indien mevrouw van Nes-Uilkens doorgaat in dit tempo te produceeren
dan kan zij ervan verzekerd
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zijn, dat ook het vleugje talent, dat zich nog beschaamd in haar jongste pennevrucht
verborgen houdt, in haar eerst volgende voorgoed bezweken zal zijn.
Het is werkelijk tragisch om te zien hoe deze vrouw als het ware stelselmatig de
gezonde bodem, waarop haar talent ontbloeide, heeft verwoest. Wie ‘De
Bergmannetjes’ nog eens opslaat, na d i t boek gelezen te hebben, zal versteld staan
over het geestelijk ontbindingsproces, dat zich in het werk van deze schrijfster
voltrokken heeft.
Al hetgeen eens spontaan en onmiddellijk opwelde uit een - misschien niet diepe,
maar in elk geval volstrekt zuivere - innerlijke bewogenheid, krijgen wij thans langs
den omweg van een geprae-occupeerd, halfslachtig denken-over-het-leven voorgezet,
met veel potsierlijk-nadrukkelijke franje en in een vorm, die ook maar de geringste
vanzelfsprekendheid mist.
En hoe volkomen onwaarachtig is in den grond der zaak de ‘moraal’ van dit boek;
hoe oppervlakkig en dikwijls valsch is het leven, dat mevrouw van Nes-Uilkens aan
haar papieren stakkerds (die het toch waarlijk niet helpen kunnen, dat zij in haar
handen vielen) geschonken heeft! Wanneer er voor haar eenig
verantwoordelijkheidsgevoel had bestaan tegenover haar scheppingen dan had zij
het manuscript van dit boek dienen te verscheuren. Want niet uit noodzaak werd het
geschreven - er is geen bladzijde, die daarvan getuigt, - maar om de een of andere
bijkomstige reden, die met dit e e n i g motief, waarom ooit ter wereld de schoonheid
zich met ons inlaat, niets te maken heeft.
Dat het boek van slordigheden wemelt, verwondert ons daarom niets; ook
smakeloosheden ontbreken niet. Hier zijn er enkelen, ze spreken voor zich zelf.
Overwegingen van een zijn preek makende dominé: ‘....straks even Paulus naslaan...
Daar vond je nog al eens iets van je g a d i n g ...’ (blz. 19); ‘Een half jaar later stond
een lang, bleek meisje in school 80 om het hoofd te spreken. ‘- Juffrouw van der
Maar? Ik kom zeggen,.... dat ik tot uw beschikking sta. Mijn vader is d e z e n n a c h t
gestorven’. (blz. 176); overpeinzing van de hoofdpersoon van het boek, nadat zij van
den dokter vernomen heeft, dat zij lijdende is aan rheumatiek en een nierziekte: ‘Ton
zat voor het open venster van haar zitkamer te rusten met gesloten oogen.... zoo leek
het. Maar in waarheid streed haar trouwe, sterke hart in deze ure een bitteren strijd:
e e n G e t h s é m a n é - w o r s t e l i n g om berustend aanvaarden’.... (blz. 242,
spatieeringen van mij, R.H.).
Het is begrijpelijk, dat wie zoo weinig eerbied toont voor het menschelijk leed als
deze schrijfster, wier verbeelding nu en dan een etalage lijkt van verdriet en pijn,
ook geen schroom kent tegenover datgene wat alle menschelijke smart te boven gaat.
ROEL HOUWINK.
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Just Havelaar, Het Portret door de Eeuwen. Uitgever: N.V. van Loghum
Slaterus' Uitgeversmaatschappij te Arnhem, 1930.
Het laatste boek van den schrijver Just Havelaar is in elk opzicht karakteristiek voor
zijn aard en karakteristiek tevens voor een deel van den tegenwoordigen tijd. In
aanleg is zijn geest en het tijdsdeel, zonder eenheid van cultuur, toch cultureel gericht.
Hij had onmiskenbaar de diepere behoefte om zich rekenschap te willen geven van
het verleden leven in het verband van het heden. Telkens keerde hij terug naar het
nu levende om het beter te verstaan. Zijn verklaringen zijn nooit strikt historische
bepalingen (daarvoor zijn ze niet exact genoeg), nooit louter ethische of aesthetische
bespiegelingen. Hij zocht het complex der levensverschijnselen en was dus in aanleg
cultureel gericht. Vandaar dat alles wat hij aanraakte, besprak, ondernam, altijd wijd
was, ruim van opzet en ongemeen aantrekkelijk van intentie. Wat in hem opkwam
ging in hevige mate ons allen aan; hij raakte de vraagstukken, waarbij wij allen
betrokken zijn. Zijn vijanden en zijn vrienden, zijn bestrijders en zijn vereerders,
werden beiden gewekt juist door deze algemeene cultureele gerichtheid van geest.
Wat hij gaf bracht velen juist het ruime waarnaar zij verlangden en dat zij bij de
gespecialiseerden en ingedeelden niet vonden. Het universalisme was de magneet
van zijn werkdrift. Het was echter tegelijk de wondbare plek. Hij gaf zelden tegelijk
met het algemeene het exacte, het geconcentreerd-bepaalde. Het was ééne voorwaarde
van de cultureele belangstelling voor het levenscomplex; er was niet gelijktijdig de
dorst in dezen geest naar het dringen in het onderdeel, het indringend definieeren.
Hij kon een onderwerp bestormen en door zijn vaart sleept hij mee, maakt hij ruimte;
hij heeft in zijn werk de beweging gegeven van de roekelooze beschouwing. Het had
de aantrekkingskracht, van het avontuur; het zou de onlust wekken der Kantiaansche
gedisciplineerden van geest.
Zoo geeft deze geschiedenis der Westersche portretkunst, krachtens de natuur van
zijn geest, in beginsel een ongemeen boeiende opzet en tegelijk, in de uitwerking,
een daaraan niet evenredige exacte formuleering. De schrijver is zich, blijkens menige
uitlating, zeer bewust van de gevaren en verwijten, die hij zou ontmoeten. Hij zocht
iets anders dan de kennis der feiten, hij had niet genoeg aan het genieten van de
kunsten; zijn drang, zijn aandacht, was in wezen zoekende naar het diepere, dat zich
niet laat zeggen in feiten, beelden of ervaringen. Hij had aan de kunsten niet genoeg,
de wijsbegeerte trok hem tevens aan en tusschen die twee polen, van de kunsten en
van het Westersche geoefende denken, bewoog zich zijn religieus getinte aandacht,
niet daarboven, maar daartusschen, zooals ook t u s s c h e n heden en verleden zijn
historisch-cultureele gezindheid zich nooit fixeert.
Als gevolg daarvan ontstonden soms merkwaardige tegenstrijdigheden
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tusschen de qualiteit van de geestdrift en het object van die geestdrift. In zijn
Gothische beschouwingen laat hij zich gemakkelijk vervoeren tot bijna barocke
qualificaties en levert daarmee onwillekeurig een bewijs voor de moderne opvatting
van barock als gothische ouderdom. De terminologie op pagina 48 b.v. waar de
Gothische groei uit het Romaansche wordt beschreven past volkomen op den stijl
der t r i u m f e e r e n d e kerk; de chiesa militante, de strijdende Gothische phase die,
alvorens zich zegevierend te uiten, zacht-stralend opengaat, meer als een wonderlijke
zachte vrede na de Romaansche spanningen der geboorte, dan als een extatische
domineerende kracht, deze phase heeft Just Havelaar aarzelloos lief gehad, maar zijn
liefde uit zich in de snelvoetige formuleeringen van barock. Hieruit moet tevens
verklaart worden, dat hij, op dezelfde wijze waarop de volbloed renaissancisten
gothiek een primitief duister stadium oordeelden, van zijn gothischen gezichtshoek
uit de Romaansche sculptuur slechts als een ‘primitieve en zoekende voorbereiding’
ziet!
Hij is, krachtens de onwillekeurige overeenstemming tusschen zijn wijze van zich
uiten en het wezen van het object, niet het minst treffend in zijn qualificaties der
echte renaissancefiguren, hoewel zijn hart toch meer door Middeleeuwsche cultuur
werd getrokken.
Een ander voorbeeld van het niet overeenstemmen van voorkeur, keuze, vereering
en formuleering, betreft de passage over Charley Toorop en de nieuwe zakelijkheid.
Havelaar geeft het zelfportret als representatief, maar in de motiveering oppert hij:
‘Het is een direct, een zich gevend bewustzijn, objectief, aanvaardend, koel, maar
niet zonder diepte, niet zonder ernst.... Men zegt: maar zulk een portret laat niets te
droomen over.... Inderdaad! Nieuwe zakelijkheid droomt niet.... En aan haar
droomloosheid zal zij te niet gaan!’ Uit welke motiveering van een keuze blijkt, dat
twijfel gerechtvaardigd is, of dit werk wel iets met nieuwe zakelijkheid te maken
heeft en of niet juist het droomvolle intuïtief hem heeft geleid, terwijl de bewuste
bepaling zich liet beïnvloeden door het uitwendig aspect. Het is zeker juist wat
Havelaar in ‘het woord vooraf’ heeft geschreven: ‘Over deze keuze kan eindeloos
worden gediscussieerd. Elke keuze blijft een persoonlijke daad. Ik hoop de mijne
gerechtvaardigd te hebben.’
Toch kan ieder niet geheel onkundig lezer omissies opmerken, die niet uitsluitend
door het subjectieve eener keuze of door de ruimte van het aandachtsveld en de
gegeven beperkingen van de conceptie kunnen worden verklaard (b.v. Maillol,
Chassériau, de Toulouse Lautrec, Gauguin vinden geen enkele vermelding).
Die rechtvaardiging kan derhalve in zooverre worden gevonden, dat de keuze en
de motiveering, inderdaad beantwoorden aan de geaardheid van den geest zooals die
zich in zijn werken heeft geopenbaard. - Zoo
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PISANELLO.
PRINSES D'ESTE, LOUVRE, PARIJS.
(UIT: JUST HAVELAAR, HET PORTRET DOOR DE EEUWEN).
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R.N. ROLAND HOLST. FRAGMENT VAN HET RAAM IN HET AMSTERDAMSCHE RAADHUIS
(SCHOOLTJE EN ZIEKENZORG DER KLOOSTERLINGEN).
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in deze bespreking het critische element niet geheel werd teruggedrongen, dan moge
daaruit niet tot een gebrek aan gevoel voor wat passend is tegenover nagelaten werk
worden besloten, doch integendeel een erkenning van de ruimte der persoonlijkheid
van Havelaar, die zelf vertrouwd met het critische wapen, het onwaardige van een
al te ontwijkend beschouwen, moeilijk zou hebben gewaardeerd. Het oordeel van de
volgende geslachten zal uitmaken, in hoeverre zijn overzicht verder heeft gereikt
dan de verdeeldheid van nu.
A.M. HAMMACHER.

Lithografieën 1880-1910.
De kleine tentoonstelling in het Haagsche Gemeente-museum van Nederlandsche
lithografieën uit de jaren 1880-1910, samengesteld uit het bezit van het gemeentelijk
Prentenkabinet, is belangwekkend en nuttig. Belangwekkend, omdat zij ons een goed
overzicht biedt van den prachtigen opbloei der grafische kunst in Nederland na 1880;
nuttig, omdat zij ons in een aantal ook technisch-voorname werken de mogelijkheden
van dit métier toont.
Het beeld, dat dit tijdvak in de grafische kunst vertoont, is er een van kracht,
frissche oorspronkelijkheid en zuiverheid van opvatting. Vergelijkt men dit beeld
met dat van onzen eigen tijd, dan is er weinig reden om trotsch te zijn op wat deze
laatste voortbrengt. In technisch noch in artistiek opzicht zijn wij, naar het mij schijnt,
in de lithografie verder gekomen. Eenige kunstenaars uit het tijdvak dezer
tentoonstelling zijn gestorven: Der Kinderen, Haverman, Van Hoytema, Hart Nibbrig,
Toorop en Veth zijn niet meer. Roland Holst, Van Konijnenburg en Bauer bleven
ons. Naast hen kwamen tal van jongeren, wier beteekenis nog niet kan worden
afgewogen.
Bepaald achteruitgehold zijn wij in de politieke prentkunst. Daarin ziet men bij
ons eigenlijk niets meer verschijnen van blijvende waarde. Na Albert Hahn is een
stilstand ingetreden. Maar zie nu hier, hoe zelfs een man als B a u e r , wiens aanleg
eigenlijk een heel anderen kant uitging, een politieke prent wist te maken voor de
Kroniek van 1896 (ter gelegenheid van de kroning van den Tsaar) van groote
suggestieve kracht ‘de deputatie uit Siberië op weg naar het feest’, en hoe W i l l e m
v a n K o n i j n e n b u r g in politieke- en zedenprenten voor de Kroniek en den Ned.
Spectator geest en vindingrijkheid toonde.
Een genot is het verder, die reeksen gelithografeerde portretten weer te zien van
de hand van Jan Veth, Haverman en Hart Nibbrig. Zij verschenen in de Kroniek, de
Amsterdammer en in ‘Woord en Beeld’. Vooral Ve t h heeft daarin groot werk
gedaan en ik geloof, dat wij,
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hoe verder wij in tijd van Veth komen af te staan, te meer zijn grafisch werk als het
hoogste van zijn oeuvre zullen aanslaan. In die portretten toont Veth zich een meester.
Nooit leidde nauwkeurigheid daarin tot doodsche navolging. Het is de ziel van den
mensch, dien Veth voor ons doet opleven. De karakteristiek is scherp, maar nimmer
anecdotisch. Technisch zijn deze portretten van een ongewone gaafheid. Beets,
Couperus, Israels, Thijm, Van Looy, wie deze koppen eens heeft gezien, vergeet ze
nooit. Naast Veth staan in dit opzicht vrijwel evenwaardig H a r t N i b b r i g en
Haverman. Nibbrig's edel, hoog-gehouden portret van Mgr. Bottemanne,
H a v e r m a n ' s kop van F. Domela Nieuwenhuis zijn stalen van voorname kunst.
T h e o v a n H o y t e m a ' s innige werk, dat men altijd met vreugde herziet, is
bekender dan de litho's van S t o r m v a n ' s G r a v e s a n d e , die hier met enkele
heel gevoelige dingen vertegenwoordigd is.
De decoratieve kunst uit dit tijdvak leeren wij het beste kennen uit het werk van
To o r o p en R o l a n d H o l s t . Toorop's geweldige expressieve kracht bonkt op in
zijn forsche reclameplaten voor de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, voor ‘Het
Pantser’ van Heyermans en voor het Katwijksche Vreemdelingenverkeer. De
voorname rust van Roland Holst spreekt uit zijn prachtige platen voor Royaards'
opvoeringen van Faust, Lucifer en Electra en andere litho's.
Ten slotte wil ik in dit korte overzicht nog noemen E d z a r d K o n i n g ' s teedere,
dichterlijke Zomerlandschap, M o u l i j n ' s fijne, stemmige landschappen van Het
Loo, T h o r n P r i k k e r ' s kernachtige decoratieve platen, D e r K i n d e r e n ' s
mooie Beethoven-Kop.
J.S.

Sara van Heukelom bij Martinus Liernur, Den Haag.
Wanneer wij vragen, waarom het werk van Mejuffrouw van Heukelom zich, ondanks
tekortkomingen, handhaaft naast kunst van grooteren, dan moet het antwoord zijn,
dat haar werk door de buitengewone toewijding, de eerlijkheid en de zuiverheid van
bedoeling zoodanig wordt geadeld, dat wij geneigd zijn, haar tekortkomingen te
vergeten.
Het kenmerkende van Mej. van Heukelom's kunst is het enge contact met de
realiteit. Zij tracht het beeld der dingen weer te geven niet door samenvatting, maar
door een trouwe weergave van de bijzonderheden van elk ding op zich zelf. Van een
huisje geeft zij alle steenen, van een boom alle blaren en takken, van een aarden pot
alle oneffenheden en scherfjes. Toch krijgt men niet den indruk van peuterigheid;
de schier-mannelijke kracht van de voordracht, de sterke wil der schilderes om het
groote geheel te blijven zien weten ten slotte toch al die kleine feiten en bijzonder-
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heden te doen samenklinken. Ontstaat aldus telkens uit al die details een eenheid, ik
kan niet zeggen, dat die eenheid in het algemeen een sterke ontroering geeft, zooals
dit het geval is bij sommige uiterst-gedetailleerde teekeningen van Floris Verster.
Er is een waarlijk verheven kunstenaarschap noodig om de nuchtere werkelijkheid
onverbiddelijk weer te geven en die tegelijkertijd te sublimeeren tot een hoogere
waarheid en tot een persoonlijke belijdenis. Dat kon Verster. Boven de wereldsche
werkelijkheid komt Mej. van Heukelom maar zelden uit.
En toch, ondanks dit kardinale gebrek voel ik voor haar werk eerbied en
bewondering. In dezen tijd, waarin zoo veel haastig geflodder, mislukte synthese en
ongaar bedenksel als kunst wordt aangeboden, kan men werk als dit, dat zoo gedragen
wordt door onverzettelijke toewijding, door zuiveren eenvoud en dat zoo met alle
eerlijkheid van het ambacht wordt uitgeoefend, niet genoeg waardeeren. En het zou
onbillijk zijn, niet te erkennen, dat Mej. van Heukelom, met die eigenschappen, vaak
veel weet te bereiken.
Onvoorwaardelijk mooi, subliem van kleur, is haar kleine schilderij - het beste,
dat hier hangt - van een stal-interieur. Daarna komen enkele stillevens in grijs en
bruin gamma: in dit stille palet spreekt de kunst van deze schilderes zich op haar
zuiverst uit en tevens zien wij daarin, hoe de schilderes de moeilijkheden van het
métier niet schuwt, maar opzoekt.
Ook valt er veel te prijzen in haar uitvoerige, maar nooit doodgewerkte teekeningen
van stadsgezichten. Zij toont hierin een groote teederheid en weet ook - gelijk in een
der gezichten op den Amersfoortschen toren- de massa van zulk een bouwwerk forsch
uit den grond te laten rijzen. Minder voldoen mij de geschilderde stillevens en
landschappen van fellere kleur. Hoe knap ook, hoe zorgvuldig opgebouwd, zij doen
verlangen naar dat, wat achter de werkelijkheid zit.
Figuren van mensch of dier komen in dit werk niet anders voor dan ten behoeve
van de stoffage van enkele stadsgezichten en dan is de figuur zwak. Ongetwijfeld
zal Mej. van Heukelom, die overigens zoo voortreffelijk teekent, dit met eenige studie
weten te overwinnen.
J.S.

Het raam van R.N. Roland Holst in het Amsterdamsche stadhuis.
Langzaam, sedert een tiental jaren, is de reeks der ramen van R.N. Roland Holst
ontstaan. Ieder raam bracht een ander probleem; de architectuur stelde andere eischen;
maar ook werd de technische beheersching grooter en met deze wijzigde zich het
c o n c i p i e e r e n van het werk. Het eendere in elk werkstuk was het geloof, dat ook
in dezen tijd het oude ambacht met een rijk en machtig Middeleeuwsch verleden,
nog een mo-
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gelijkheid was en een kans kon krijgen, mits de eischen zich richten naar de gegevens
en de verhoudingen in den tijd zelf. De ideale voorwaarden van het Middeleeuwsche
ambacht, gesteund door een architectuur, die r u i m t e b e z a t voor andere kunsten,
ontbreken nu volkomen. Men kan niet eens spreken van de tegenwoordige
architectuur; we hebben alles in soorten. Wel gunnen architecten soms een plaatsje
aan andere kunsten, maar ternauwernood; hun architectuur heeft v a n n a t u r e geen
ruimte daarvoor; als er ruimte ontstaat is het gemaakte, maar niet o r g a n i s c h uit
de architectonische conceptie gegroeide ruimte voor oudere ambachten. Constant is
deze architectonische gesteldheid niet. Ze wisselt voortdurend en wat vandaag een
streng afgeweerde mogelijkheid was, kan morgen een begin van verwezenlijking
krijgen. De diepe overtuiging, waardoor het werk der monumentalisten wordt gestuwd,
reeds langer dan een eeuw, tegen de domineerende machten der andersgezinden in,
ziet verder dan het tegenwoordige, laat zich niet afschrikken door de zich keerende
en veranderende gezindheid der architecten. Het geloof is niet in de architecten van
den dag, maar in de architectonische levenshouding, in de bouwende q u a l i t e i t
van ons geheele levensgedrag.
Het groote raam in het marmeren trappenhuis van het vernieuwde, deftige huis
der stedelijke overheid in Amsterdam, is van buiten bezien een doorloopende, prachtig
zich strekkende vlakte van glas voor een gebrandschilderd raam. Van binnen blijkt
het aan de zware accentueering der verdiepingen geofferd te zijn; iedere verdieping
heeft zijn eigen raamdeel, de balustrades zelfs breken iederen volledigen kijk. Bij
het opgaan van de treden en bij het staan op de portalen zijn de deelen het gunstigst
zichtbaar. Neen, het moet bouwkundig eer een tegenwerking dan een steun voor den
maker van het glas zijn geweest, dit rijke trappenhuis.
Het schijnt wel of de moeilijkheden den schepper van het raam echter nog hebben
aangezet, eerder dan gehinderd, want hetgeen tot stand kwam, tusschen en gedeeltelijk
tijdens de leiding der academie, bij de zwaarste beproevingen die aan een
werkspanning gesteld kunnen worden, doet eigenlijk alle architectonische bezwaren
verdwijnen en vergeten. Het is een stijgende genieting, de beschouwing van dit
vertikaal driedeelige raam. De kleurbeheersching is in geen van de vorige ramen zoo
volkomen, zoo melodieus zingend en tegelijk zoo omvattend van harmonie. Het is
niet louter een licht raam; klaarte voegt zich aan verrukkelijk duister; het heeft zware
fonkeling, lichte blos, blauwe ijlte en verfijnd zilverig-grijs. Rijp en edel is de kleur;
de grisailleering is zeldzaam doorwerkt; het timbre van het raam heeft daardoor een
qualiteit verworven, dat aan een sonore en edele toonvorming bij vioolspel herinnert.
De beschildering is met groote terughouding toegepast, zooals past bij een raam, dat
niet een schilderij, maar een geheel van scherven is, waarbij de beschildering
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wel de penseelstreek, maar niet den expressief zich uitvierenden schilder mag
verraden. De penseelstreek is toegift, noodige maar niet domineerende aanduiding;
de penseelstreek behoort niet tot den v o r m van het werk, voltooit wel de conceptie,
is verweven ten slotte in het geheele kleurleven van het raam, maar de raamconceptie
als zoodanig dankt er het leven niet aan.
Creatief is dit raam van bouwend karakter. Het is dat niet, omdat de figuratieve
middenpaneelen op schematische grondlijnen zijn ontworpen; die schemata zijn
slechts symptomen. Een niet-bouwend ontstane voorstelling zou met behulp van
schematische richtlijnen kunnen winnen, maar toch niet aan het geboorte-karakter
ontkomen. In oorsprong, creatief, moet niet de voorstelling, maar de bouw het
bevruchtende werkbeginsel zijn geweest. Hier ligt eigenlijk de kern der problemen
van de meeste tegenwoordige ramen en ook van de reeks der ramen van Roland
Holst. De verhouding tusschen de ornamentale en de figuratieve thema's; het begrip
van hetgeen in het raamverband de figuur kan zijn; de strijd tegen het
ouderwetsche-decoratieve omlijsten (versieren) van de picturale voorstelling (het
schilderij); ziedaar summier vraagstukken, die het ambacht in de materie der
glassscherven en loodnerven onverbiddelijk stelt en die niet in eens en voorgoed
worden opgelost, doch waarvan de mogelijkheden inderdaad veroverd moeten worden.
Het voert hier te ver, maar de reeks der ramen van Roland Holst, geeft uit dat oogpunt
bezien een telkens anders geschakeerde phase.
Het stadhuisraam lijkt, in de reeks gezien, alle vorige beproevingen tot een
oplossing te hebben gevoerd, die het begin van een verdere ontwikkeling kan zijn;
een oplossing, die het eenvoudige en het doorgloeide heeft van hetgeen de liefde,
maar dan ook de volle overgave, heeft gehad van den maker. Kort aangegeven is de
beteekenis van dit raam vooral daarin, dat de expressiviteit der ornamentiek en der
figurale thema's volkomen in overeenstemming met elkander zijn. Zoo organisch
werkt de innerlijke constructieve grondslag van deze raamconceptie, dat in de bovenste
verdieping uit het rythme der ornamentiek de iets vrijere voorstelling kon ontstaan,
als een daaruit voortgekomen andere, maar in wezen niet tegengestelde, doch verwante
waarde.
Er was sprake van een tweede Domraam in Utrecht. Het zou, na hetgeen in dit
Amsterdamsche raam werd bereikt, tot een volle ontplooiing kunnen voeren van dit
zeldzaam hecht en organisch gegroeide verband der figurale en ornamentale
expressiviteit, waarin het oude figurale overwicht feitelijk geheel overwonnen is en
alle ruimte laat aan de voorstellingslooze expressiviteit op constructieven grondslag.
Het is te wenschen, dat de kunstzinnigheid der betrokken besturen en burgers in
Utrecht, welke naar verluidt bijna dertig duizend gulden
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gaat offeren voor aankoop van een Jan van Scorel, zich ook nog de hedendaagsche
kunst herinneren kan. Er zou iets beschamends zijn in het feit, dat de trage offerzin
voor kunst in ons land, alleen voor de dooden en voor het verleden nog tot beweging
kan worden geprikkeld. Beschamend, maar ook hopeloos vervreemd van leven, geest
en kunst.
A.M. HAMMACHER.

Pijke Koch, Kor Postma en Karel Willink in den kunsthandel P. de Boer,
Heerengracht te Amsterdam.
De firma P. de Boer, die de laatste jaren, met haar grandiose inrichting in een 17e
eeuwsch Heerengracht-paleis, de reputatie van Amsterdam als een centrum voor
oude kunst hielp schragen, gaat zich voor de ‘nu levende, moderne kunstenaars’
interesseeren. Van de zijde van den kunsthandel bestaat er nog te weinig belangstelling
voor de moderne kunst, zegt zij in het voorbericht tot den catalogus. Loffelijk mag
haar poging heet en hierin verbetering te brengen. Het valt echter tevens te betreuren,
dat zij, op deze eerste introductie van moderne Hollandsche kunst in haar milieu,
niet begon met meer volgroeid werk te laten zien, werk van modernen die een eigen
stem gewonnen hebben, waarmede de ‘nieuwe tijd’ duidelijker en vollediger spreekt
dan thans bij dit door haar verkoren drietal het geval is.
Feit is toch, dat géén van deze drie schilders - ook al meent de firma dat zij ‘ieder
afzonderlijk en naar hun eigen aard iets te zeggen hebben’ - eigenlijk reeds iets ‘zegt’;
men zou in dit geval eerder moeten gewagen van stern-oefeningen, die, in het beste
geval, de woorden die eenmaal uit innerlijke noodzaak moeten gesproken worden
(en daarmede heeft de kunst alléén te maken!) gemakkelijker voor het voetlicht
kunnen brengen. Zeker zijn hier, bij den één meer dan bij den ander, ‘uitgesproken
schilderkunstige verdiensten’ aan de orde, maar wat ‘zegt’ dat, als de ziel, de innerlijke
noodzaak (nog) niet spreekt - ja, zelfs gevaar loopt in het étaleeren van het
stern-materiaal een uiteindelijke taak te zien?.... De ziel, het hart (ik schrik voor deze
woorden niet terug!), in de potentie die tot kunst leidt, is altijd een sterk, stralend
punt van gespannen evenwicht, dat leeft tusschen een rijk onderbewustzijn en een
krachtige gedachte, een rijken geest. Het dichtst bij dit punt staat Pijke Koch. Er zijn,
vooral in werken als zijn ‘Houten Schimmels’ en ‘Poppenkast’, factoren - naast de
schilderkunstige van compositie, stofuitdrukking en evenwichtige kleur - die aan een
winnen (een terugkeer?) tot de, tenslotte eenvoudige, waarheden van het hart nog
niet doen wanhopen. Waar hij de mensch geeft - het valt uit zijn portretten en
volksmassa's te bevroeden - zal hij dan misschien komen tot een klare, omvattende
psychologie. In zijn ‘Leeuw in Interieur’ laat hij den Koning der Dieren door een
openstaande
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deur de betegelde gang insluipen. De, nog zichtbare, staart en het achterlijf zijn
ongetwijfeld in deze knappe, sobere, kleurgevoelige compositie als schilderkunstig
motief bewust aangebracht. Onderbewust beteekent het, dat ook bij hém de moed
en de macht van het gevoel (de kop en de manen!) uit het werk.... dreigen weg te
loopen! Achter blijft een.... voortreffelijke (nogmaals: schilderkunstig verdienstelijke!)
leegte, een interieur waarin niemand of niets meer woont en waarin heel het vermogen
tot liefdevolle overgave (ook voor déze woorden schrik ik niet terug!) dat men in
dezen jongen kunstenaar onmiskenbaar aanvoelt, verspild wordt.
Men mag hopen, dat Koch, eenmaal ontkomen aan de verleiding om het bizarre,
verwordene, armzalige en verlatene, als picturaal probleem te verwerken, zal komen
tot een beelden in vól-menschelijker zin, wat dan tevens een vollediger künstleriche
zin zal zijn.... Én omdat deze kunstenaar van de drie in wezen de belangrijkste is, én
ook omdat zijn werk, zooals het thans is, op merkwaardige wijze demonstreert hoezeer
een uitsluitend aesthetische waardeschatting onhoudbaar is, werd langer bij hem
stilgestaan dan voor zijn twee mede-exposanten geboden schijnt.
Kor Postma heeft, zou men kunnen zeggen, een wel bovenmatig vitaal
onderbewustzijn en lijkt me voor Freud en zijn discipelen een ideaal studie-object,
waar hij de beelden van dat onderbewustzijn zóó klakkeloos met den moed der
brutaliteit, neerzet! Vrouwen met witte, of heelemaal geen gezichten, met oranje en
blauwe vlekken, paarden met vrouwenbeenen, branden, eenzame huizen waaruit
roode spoken wegvluchten, een, boven een emmer melk-gevende dikke, naakte dame
(Het Wonder, heet dit!) - ik ben er zeker van, dat de psycho-analyticus hier een galerij
min of meer gedrochtelijke droom-symbolen van puberteits- en andere complexen,
vermengd met sur-realistische reminiscenties, voor oogen heeft, waaruit veel te
‘duiden’ valt. Met kunst heeft dit alles niets te maken, al doet zulk een
onderbewustzijn dan wel eens grappige dingen (bellen blazen, b.v.!). Véél, héél veel
stilte, héél veel deemoed, héél veel bezinning, moet men Postma toewenschen. Er
hangt hier een damesportret dat, ik zeg het met veel voorbehoud, een verre, vage
belofte.... misschien inhoudt!
Van Willink zag men op verschillende tentoonstellingen reeds meerdere malen
het, naar het plastische vóór alles gerichte werk. Bij hem, die in zich mogelijk een
oprechter beeldhouwer dan een schilder besloten houdt (haat hij, diep-in, eigenlijk
niet de kleur, die hij bijna steeds hard en ongevoelig, zonder eenig innerlijk
aandeel-nemen, geeft?), overweegt niet het (te) vitale onderbewustzijn, - maar een
té wilskrachtige verstandelijkheid, die, na aan klassieke voorbeelden veel degelijke
kennis ontleend te hebben, nergens een bloei, een vrij ademen toelaat. Behalve dan
in het hier aanwezige vrouwen-portret, dat een opening naar een toekomst met rijker
beloften dan uitsluitend plastische verdiensten schijnt te geven....
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Zoo mag dan deze tentoonstelling den criticus veel aanleiding schenken zich uit te
spreken en zijn standpunt tegenover de, door de firma de Boer op den voorgrond
gestelde ‘schilderkunstige verdiensten’ te definieeren, - als introductie van moderne
kunst in een daarvoor tot nu toe weinig toegankelijk milieu acht ik haar een
mislukking.
A.E. VAN DEN TOL.

Kalenders 1931.
Ter bespreking werden mij toegezonden lithografische kalenders van Jan Voerman
Jr. en Chr. Le Roy, alsook den linoleumsneden-kalender der Groningsche Zigzaggers.
- Deze laatste kalender dus geen one-manshow, maar de gezamelijke daad van een
aantal meer en minder expressionistisch gerichte, jongere kunstenaars en
kunstenaressen. In het idee van dit tezamen werken ligt veel charme verscholen; een
nadeel is alleen, dat hierdoor de prenten op de maandbladen onderling wat ongelijk
uitvallen. Aldus vindt men, het ligt voor de hand, zwakkere sneden naast de geslaagde,
waartoe ditmaal vooral Mei, Juni en Januari gerekend mogen worden. Is echter de
kalender in zijn geheel eer een voor- dan een achteruitgang bij dien van verleden
jaar vergeleken, Drost in het bijzonder lijkt mij vorderingen te hebben gemaakt,
zoowel in zijn organischer behandeling van het forsch gesneden schutblad als in zijn
eenvoudiger typografische verzorging van het overige. Bijv. duidt het weglaten van
blokstreepen onder of aan weerskanten der lino's op een stellige winst.
Minder levenslustig, is de kalender van Voerman verzorgder en van een ingetogener
voornaamheid. De zes bladen - ditmaal voorstellende: Orchidee, Klein Hoefblad,
Hooilandflora, Sierkalebas, Lampionvrucht en Herfsttijlloos - zijn voor het eerst in
vijfkleurigen steendruk uitgevoerd. Het gevaar, dat hierdoor prent en cijferblad uiteen
zouden vallen, werd voorkomen door de sierlijke, toch duidelijke cijfers en hun fond
te tinten in overeenstemming met de eigenlijke kleurlitho. Het geheel is zeker verfijnd
en beschaafd, gelijk wij het van dezen nauwgezetten werker gewend zijn, al mist
men nu eenmaal de warme innigheid en schalksche bekoring van dien grooten
baanbreker op het terrein van den kunstzinnigen kalender: Th. Van Hoytema!....
Veel sterker echter voelt men dit gemis bij Le Roy's biologischen kalender. In zijn
‘toelichting’ erbij - aantrekkelijke lectuur voor den vogelvriend - verzekert Le Roy
ons dat hij met zijn arbeid niets anders hoopt te bereiken ‘dan harten te winnen voor
wat er aan heerlijkheid om ons heen leeft en bloeit en groeit.’ Hierin nu zal hij
ongetwijfeld slagen, maar eenig aesthetisch belang heeft zijn werkzaamheid naar
mijn inzicht daarbij niet. Al mag dan een enkele teekening - Juni, Juli - niet onaardig
zijn.
W.J. D. G.
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